
NOUTĂȚI:

9

Ç 9/4  Derulator de cablu rezistent la 
impact și temperaturi până la –25 °C

Ç 9/91  Manometru 
pentru măsurarea presi-

unii în anvelope

Ç 9/117  Pastă de curățat

m

Ç 9/32  Lampă de mașină, cu LED, cu înclinare

Ç 9/22  Lampă de lucru 
pliabilă, LED, cu acumulator

Ç 9/135  Soluție de 
curățare Grotanol®

Ç 9/58  Pistol de nituit cu 
acumulatori iBird® Pro

Ç 9/75  Capsator electric

Ç 9/83  Furtun spiralat cu 
cuplaj de siguranță și niplu

Ç 9/105  Ungător cu 
pensulă

Ç 9/119  Marker cu vopsea, 
rezistent la UV

Ç 9/28  Reflector LED cu acumulator 
integrat

Ç 9/11  Lanternă de cap 
cu LED cu protecție ex

Ç 9/21  Lampă de lucru LED 
cu acumulator

Ç 9/11  Lanternă LED
cu acumulator protejată ex

Ç 9/6  Prelungitor 
cu prize multiple cu 2 

conexiuni USB

Ç 9/5  Temporizator digital

Ç 9/66  Pistol cu acumulatori pentru 
piulițe-nit cu reglarea cursei

Cuprins - Echipamente de lucru, sudură și lipire
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Derulatoare de cablu
Prelungitoare de șantier
Cabluri prelungitoare

9/2–
9/9

Lanterne
Baterii și acumulatori
Lămpi de lucru și reflectoare
Lămpi de mașină cu LED

9/10–
9/32

Unelte pentru pentru zugrăvit
Mături

9/33–
9/37

Echipamente și accesorii pentru lipire
Lămpi pentru lipire
Ciocane de lipit și stații de lipit
Căști de sudură

9/38–
9/50

Clești și pistoale pentru pop-nituri
Pop-nituri
Clești și pistoale pentru piulițe-nit
Piuliţe-nit
Capsatoare manuale, capsatoare tip 
ciocan 9/51–

9/76

Cuplaje rapide
Armături de legătură pentru aer 
comprimat
Reductoare de presiune/unități de 
întreținere
Manometre pentru anvelope
Pistoale de suflat 9/77–

9/93

Sisteme de conducte pentru lichid de 
răcire
Cârlige pentru șpan/elemente de pozițio-
nare pe mașini
Pistoale de injecție/pompe gresoare
Pompe manuale
Ungătoare/pulverizatoare/canistre/pâlnii
Pompe gresoare pneumatice

9/93–
9/111

Poansoane pentru marcare
Aparate de gravat
Aparate de etichetare
Crete și markere permanente

9/112–
9/120

Produse chimico-tehnice
Adezivi/benzi adezive

9/121–
9/158
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Ç 9/39

Ç 9/95 Ç 9/105

Ç 9/49

Ç 9/35 Ç 9/36 Ç 9/37

Ç 9/24

Ç 9/3 Ç 9/6 Ç 9/8

Ç 9/14

Ç 9/19

Ç 9/33

Ç 9/42

Ç 9/52 Ç 9/55 Ç 9/70
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Ç 9/101
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Cuprins - Echipamente de lucru, sudură și lipire
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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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Design: Fabricat din plastic special de înaltă rezistență cu 4 prize cu contact de protecție și protecție la 
supraîncălzire. Stabilitate bună datorită cadrului dublu stabil, cu mâner ergonomic.

Utilizare: Pentru uz în spații interioare.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
∅ tambur

mm
9003 Nr. 

comandă€
Plastic H05 VV-F 3G1,5 10 225 la cerere …0010

(W760)

Derulator de cablu, plastic  

IP20

Design: Model deosebit de robust, fabricat din tablă de oțel galvanizată, rezistentă la rugină pe un cadru 
de sprijin stabil, cu 3 prize cu contact cu protecție, capace cu protecție la stropi și cu închidere automată. 
Derulatorul de cablu electric este echipat cu un întrerupător termic de siguranţă. Lampa de control 
reacționează la supraîncălzire și la suprasarcină. Ghidajul pentru cablu aflat pe mâner permite rularea şi 
derularea sigură a cablului. 

Utilizare: Destinat utilizării în interiorul clădirilor precum și utilizării permanente în exteriorul clădirilor.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
∅ tambur

mm
9008 Nr. 

comandă€
Neopren H07 RN-F 3G1,5 40 290 79,96 …0005
Neopren H07 RN-F 3G2,5 25 290 79,16 …0010

(W903)

Derulator de cablu electric, din tablă oțel  

IP44

Design: Model deosebit de robust, fabricat din tablă de oțel galvanizată, rezistentă la rugină pe un cadru 
de sprijin stabil, cu 3 prize cu contact de protecție, capace cu protecție la stropi și cu închidere automată. 
Derulatorul de cablu electric este echipat cu un întrerupător termic de siguranţă. Lampa de control 
reacționează la supraîncălzire și la suprasarcină. Ghidajul pentru cablu aflat pe mâner permite rularea şi 
derularea sigură a cablului. 

Utilizare: Potrivit pentru uz în interior, precum și pentru utilizare de scurtă durată în exterior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
∅ tambur

mm
9005 Nr. 

comandă€
Cauciuc H05 RR-F 3G1,5 25 240 51,46 …0010
Cauciuc H05 RR-F 3G1,5 50 290 83,04 …0015

(W903)

Derulator de cablu electric, din tablă oțel  

IP44

Abrevierile tipului cablului 

H 05 V V F 3 G 1,5
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Standard 
H = conform cu normele armonizate 
A = conform cu normele naționale

2 Tensiune nominală, volți 
03 = 300/300 V 
05 = 300/500 V 
07 = 450/750 V

3 Izolații 
V = PVC 
V3 = PVC, rezistent la frig până la -35 °C 
R = cauciuc natural sau sintetic 
S = cauciuc siliconic 
B = cauciuc sintetic

4 Manta 
V = PVC 
V3 = PVC, rezistent la frig până la -35 °C 
R = cauciuc natural sau sintetic 
N = cauciuc neoprenic 
J = împletitură din fibră de sticlă 
T = împletitură textilă 
Q = poliuretan

5 Tip de conductor 
U = rotund, conductor monofilar 
R = rotund, conductor multifilar 
K = cu sârmă subțire, rigidă 
F = cu sârmă subțire, flexibilă 
H = cu sârmă foarte subțire, flexibilă  
Y = conductor din liță plată

6 Numărul conductorilor

7 Conductor de protecție 
G = cu fir verde-galben 
X = fără fir verde-galben

8 Secțiunea conductorului în mm2

9 Forme speciale/completări la denumirea 
cablului 
AT = standard specific țării Austria 
K35 = rezistent la frig până la -35 °C

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

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Design: Model deosebit de robust, realizat din plastic special de înaltă rezistență pe un cadru de sprijin 
galvanizat, stabil, cu 3 prize cu contact de protecție, capace cu protecție la stropi și cu închidere automată. 
Derulatorul de cablu electric este echipat cu un întrerupător termic de siguranţă. 
Lampa de control reacționează la supraîncălzire și la suprasarcină. Ghidajul pentru cablu aflat pe mâner 
permite rularea şi derularea sigură a cablului.

Utilizare: Pentru utilizare în interior și utilizare pentru scurt timp în exterior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
∅ tambur

mm
9011 Nr. 

comandă€
Cauciuc H05 RR-F 3G1,5 50 290  75,19 …0005

(W903)

Derulator de cablu, din plastic  

IP44

Design: Model deosebit de robust, realizat din plastic special de înaltă rezistență pe un cadru de sprijin 
galvanizat, stabil, cu 3 prize cu contact de protecție, capace cu protecție la stropi și cu închidere automată. 
Derulatorul de cablu electric este echipat cu un întrerupător termic de siguranţă. 
Lampa de control reacționează la supraîncălzire și la suprasarcină. Cablul este autorizat pentru utilizarea în 
condiţii dificile conform VDE 0100 Partea 704. Ghidajul pentru cablu aflat pe mâner permite rularea şi 
derularea sigură a cablului.

Utilizare: Potrivit pentru utilizare în interior, precum și pentru utilizare pe șantierele de construcții conform 
BGI și utilizare permanentă în exterior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
∅ tambur

mm
9006 Nr. 

comandă€
Neopren H07 RN-F 3G1,5 40 290 74,68 …0005
Neopren H07 RN-F 3G2,5 25 290 73,62 …0010
Neopren H07 RN-F 3G2,5 40 320 110,28 …0015

(W903)

Derulator de cablu, din plastic  

IP44 BGI
608

Design: Model deosebit de robust, realizat din plastic special de înaltă rezistență pe un cadru de sprijin 
galvanizat, stabil, cu 3 prize cu contact de protecție, capace cu protecție la stropi și cu închidere automată. 
Derulatorul de cablu electric este echipat cu un întrerupător termic de siguranţă. 
Lampa de control reacționează la supraîncălzire și la suprasarcină. Datorită tehnologiei suplimentare cu 
contacte rotative, tamburul cablului se rotește fără a antrena și ansamblul prizelor, răsucirea cablurilor 
conectate este exclusă. Ghidajul pentru cablu aflat pe mâner permite rularea şi derularea sigură a cablului.

Utilizare: Potrivit pentru uz în interior, precum și pentru utilizare pentru scurt timp în exterior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
∅ tambur

mm
9012 Nr. 

comandă€
Plastic AT-N05 V3V3-F 3G1,5 25 240 49,30 …0005
Plastic AT-N05 V3V3-F 3G1,5 50 290 77,38 …0010

(W903)

Derulator de cablu, din plastic  

IP44

Design: Model deosebit de robust, realizat din tablă de oțel galvanizată, rezistentă la rugină, pe un cadru de 
susținere stabil cu 3 prize cu contact de protecție, capace de protecție împotriva stropirii și cu închidere 
automată. Derulatorul de cablu electric este echipat cu un întrerupător termic de siguranţă. Lampa de control 
reacționează la supraîncălzire și la suprasarcină. Cablul este foarte robust, rezistent la uleiuri şi perfect 
adecvat pentru utilizarea la scară industrială. Datorită tehnologiei suplimentare cu contacte rotative, 
tamburul cablului se rotește fără a antrena și ansamblul prizelor, răsucirea cablurilor conectate este exclusă. 
În plus, acest Derulator de cablu este echipat cu o siguranță de 30 mA ca protecție împotriva accidentării 
electrice periculoase. Ghidajul pentru cablu aflat pe mâner permite rularea şi derularea sigură a cablului.

Utilizare: Potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și pentru exterior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
∅ tambur

mm
9019 Nr. 

comandă€
Neopren H07 RN-F 3G1,5 40 290  107,31 …0040

(W903)

Derulator de cablu, tablă de oțel, cu ștecher cu siguranță  

IP44

Derulatoare de cablu
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Design: Corpul derulatorului este din tablă de oțel, față și spate cu izolație de protecție, pe un cadru de sprijin 
galvanizat, stabil, cu 4 prize cu contact de protecție, capace cu protecție la stropi și cu închidere automată. 
La temperaturi joase de până la –25 °C corpul derulatorului este rezistent la şocuri mecanice. Derulatorul este 
echipat cu o protecție la supraîncălzire și la suprasarcină. Lampa de control reacționează la supraîncălzire și 
la suprasarcină. Mânerul „cablepilot” asigură direcționarea perfectă a cablurilor - pendulează pe ambele părți 
și îl face ușor de purtat și de agățat. Mânerul rotativ mare și robust, pliabil permite să fie înfășurat și derulat 
cablul în siguranță.

Utilizare: Potrivit pentru utilizare în interior, precum și pentru utilizare pe șantierele de construcții conform 
BGI și utilizare permanentă în exterior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
∅ tambur

mm
9018 Nr. 

comandă€
Neopren H07 RN-F 3G1,5 40 290  97,02  …0000

(W904)

Derulator de cablu electric, din tablă de oţel m

IP44 BGI
608

Design: Model deosebit de robust, corpul derulatorului realizat din plastic special pe un cadru de sprijin 
galvanizat cu 2 prize cu contact de protecție de 230 V pe faze separate, capace cu protecție la stropi și 
închidere automată și 1 priză CEE 400 V/16 A și conector CEE 400 V/16 A, cu 5 pini. Derulatorul are, de 
asemenea, o oprire de siguranță cu 3 pini și protecție la supraîncălzire. Ghidajul pentru cablu aflat pe 
mâner permite rularea şi derularea sigură a cablului. Cablul este autorizat pentru utilizarea în condiţii dificile 
conform VDE 0100 Partea 704.

Utilizare: Potrivit pentru utilizare în interior, precum și pentru utilizare pe șantierele de construcții conform 
BGI și utilizare permanentă în exterior.

Tipul cablului

Lungimea 
cablului

m
∅ tambur

mm

9014 9015 Nr. 
comandă

€ €
Neopren H07 RN-F 5G1,5 30 290 113,41 –  …0005
Neopren H07 RN-F 5G2,5 30 320 –  165,94 …0005

(W903) (W903)

Derulator de cablu CEE, plastic  

IP44 BGI
608

  

Design: Carcasa și materialul derulatorului dintr-un amestec de plastic-cauciuc sunt extrem de rezistente 
la șocuri și la impact. Stabil pe toate cele patru laturi și cu protecție la rostogolire, cu 4 prize cu contact 
de protecție, capace cu protecție la stropi și cu închidere automată. Mânere de transport robuste și spațiu 
de depozitare pentru ștecher pe toate cele patru laturi. La temperaturi joase de până la –25 °C corpul 
derulatorului este rezistent la şocuri mecanice. Derulatorul de cablu electric este echipat cu un întrerupător 
termic de siguranţă și cu o protecție la suprasarcină. Lampa de control reacționează la supraîncălzire și la 
suprasarcină. Mâner stabil mare, pivotant şi rabatabil care asigură rularea și derularea fără efort a cablului.

Utilizare: Potrivit pentru utilizare în interior, precum și pentru utilizare pe șantierele de construcții conform 
BGI și utilizare permanentă în exterior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
9018 Nr. 

comandă€
Poliuretan H07 BQ-F 3G 1,5 33  108,50  …0006
Poliuretan H07 BQ-F 3G 2,5 33  139,50  …0010
Poliuretan H07 BQ-F 3G 1,5 50  139,50  …0015

(W904)

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
9018 Nr. 

comandă€
Neopren H07 RN-F 3G1,5 33  100,00  …0020
Neopren H07 RN-F 3G2,5 33  121,00  …0025
Neopren H07 RN-F 3G1,5 50  121,00  …0030

(W904)

Derulator de cablu, din plastic  

IP44 BGI
608

9018 0006 
 – 0015

Design: Cablul BQ este extrem de rezistent la abraziune, rezistent la răsucire și are o 
rezistență extremă la tăiere și rupere. În plus, este rezistent la acid și ulei, rezistent la 
intemperii și micro-organisme. Rezistent la frig până la -40 °C.

9018 0020 
 – 0030

Design: Cablul RN este foarte robust și rezistent la ulei.

9018 0020–9018 0030

9018 0006–9018 0015

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

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Design: Carcasa și materialul derulatorului dintr-un amestec de plastic-cauciuc sunt extrem de rezistente la 
șocuri și la impact. Stabil pe toate cele patru laturi și cu protecție la rostogolire, cu 4 prize cu contact de 
protecție, capace cu protecție la stropi și cu închidere automată. Priza mobilă dotată cu, un cârlig pliabil și 
o curea. Mânere de transport robuste și spațiu de depozitare pentru ștecher pe toate cele patru laturi. La 
temperaturi joase de până la –25 °C corpul derulatorului este rezistent la şocuri mecanice. Derulatorul de 
cablu electric este echipat cu un întrerupător termic de siguranţă și cu o protecție la suprasarcină. Lampa 
de control reacționează la supraîncălzire și la suprasarcină. Cablul RN este foarte robust și rezistent la ulei. 
Mâner stabil mare, pivotant şi rabatabil care asigură rularea și derularea fără efort a cablului.

Utilizare: Potrivit pentru utilizare în interior, precum și pentru utilizare pe șantierele de construcții conform 
BGI și utilizare permanentă în exterior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
9018 Nr. 

comandă€
Neopren H07 RN-F 3G1,5 33+5  139,50  …0035
Neopren H07 RN-F 3G1,5 50+5  159,00  …0040

(W904)

Derulator de cablu, plastic, cu bloc de alimentare  

IP44 BGI
608

Design: Carcasa și materialul derulatorului dintr-un amestec de plastic-cauciuc sunt extrem de rezistente la 
șocuri și la impact. Stabil pe toate cele patru laturi și cu protecție la rostogolire, cu 2 prize cu contact de 
protecție, capace cu protecție la stropi și închidere automată și 1 priză CEE 400 V/16 A și 1 priză CEE 400 
V/16 A, 5 pini. Mânere de transport robuste și spațiu de depozitare pentru ștecher pe toate cele patru laturi. 
La temperaturi joase de până la –25 °C corpul derulatorului este rezistent la şocuri mecanice. Derulatorul de 
cablu electric este echipat cu un întrerupător termic de siguranţă și cu o protecție la suprasarcină. Lampa 
de control reacționează la supraîncălzire și la suprasarcină. Cablul RN este foarte robust și rezistent la ulei. 
Mâner stabil mare, pivotant şi rabatabil care asigură rularea și derularea fără efort a cablului.

Utilizare: Potrivit pentru utilizare în interior, precum și pentru utilizare pe șantierele de construcții conform 
BGI și utilizare permanentă în exterior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
9018 Nr. 

comandă€
Neopren H07 RN-F 5G2,5 20  136,00  …0045
Neopren H07 RN-F 5G2,5 30  163,00  …0050

(W904)

Derulator de cablu CEE, plastic  

IP44 BGI
608

Design: Cronometru mecanic cu program de 24 de ore și protecție sporită la contact.

Interval de comutare 
min Nr. de porniri/opriri pe zi

9016 Nr. 
comandă€

15 96 3,65 …0055
15 96 5,60 …0050

(W910)

Temporizator m

9016 0055

IP44

9016 0050

Design: Cu LED pentru funcții, cu protecție de plastic a contactelor.

Utilizare: Potrivit pentru uz în interior.

9016 0050 Design: Control rotativ cu capac de protecție transparent. Priză cu contact de protecție, cu 
protecție la stropi, cu capac cu închidere automată.

Utilizare: Destinat utilizării în interiorul clădirilor precum și utilizării permanente în exteriorul 
clădirilor.

Design: Temporizator săptămânal cu protecție sporită împotriva contactelor accidentale. 10 programe 
pornire/oprire, cu setări pentru ziua săptămânii, oră și minut. Datorită afișajului mare cu iluminare de fundal 
întreruptibilă, zilele și orele săptămânii sunt afișate în format de 12 sau 24 de ore. Temporizatorul are o 
funcție de numărătoare inversă și aleatorie, precum și o memorie de date in caz de întrerupere a alimentării. 
Cu protecție de plastic a contactelor.

Utilizare: Potrivit pentru uz în interior.

Conținutul pachetului de livrare: Inclusiv baterie NiMH.

IP20

Interval de comutare 
min

9016 Nr. 
comandă€

1  11,96  …0060
(W910)

9016 0055

IP20

Temporizator digital m

Derulatoare de cablu, temporizatoare
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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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Design: Model deosebit de robust realizat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, cu o suprafață 
de sprijin mare. Prizele sunt amplasate la distanţă mai mare între ele, într-un unghi de 45° şi prevăzute cu 
un capac de etanşare. Prelungitorul cu prize multiple mai dispune de un întrerupător cu lampă de control 
precum şi de un sistem pentru fixare sau pentru suspendare.

Utilizare: Potrivit pentru utilizare în interior, precum și pentru șantier și utilizare în exterior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
Lungime

mm
9013 Nr. 

comandă€
Neopren H07 RN-F 3G1,5 2 540 16,20 …0006
Neopren H07 RN-F 3G1,5 5 540 38,33 …0011

(W910)

Prelungitor cu prize multiple  

IP54

9013 0006 5 prize cu contact de protecție cu capace cu protecție la stropi cu 
închidere automată.

9013 0011 5 prize cu contact de protecție cu capac anti-stropi, cu închidere 
automată și siguranță de 30 mA cu protecție împotriva unor 
accidentări electrice periculoase.

9013 0011

9013 0006

Design: Fabricat din plastic cu mare rezistență la impact. Prizele sunt amplasate într-un unghi 
avantajos de 45° fiind prevăzute cu sistem de protecţie pentru copii. Prelungitorul cu prize multiple 
mai dispune de un întrerupător cu lampă de control precum şi de un sistem pentru fixare sau pentru 
suspendare.

Utilizare: Potrivit pentru uz în interior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m Prize
Lungime

mm
9013 9017 Nr. 

comandă€ €
Plastic H05 VV-F 3G1,5 1,8  4 325 12,78 –  …0015
Plastic H05 VV-F 3G1,5 3,0  6 430 16,34  33,30 *  …0020
Plastic H05 VV-F 3G1,5 3,0  8 520 18,22 –  …0025
Plastic H05 VV-F 3G1,5 3,0 10 590 20,01 –  …0030

(W910) (W910)

Prelungitor cu prize multiple  

IP20

 

9013 0015

 

m

9017 0020 *

Design: Fabricate din plastic, prizele sunt într-un aranjament practic la 45°, cu protecție pentru copii. 
Prelungitorul cu prize multiple are, de asemenea, un comutator de pornire/oprire iluminat.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m Prize
Lungime

mm
9027 Nr. 

comandă€
Plastic H05 VV-F 3G1,5 3 5 315 12,66 …2005
Plastic H05 VV-F 3G1,5 3 5 350 12,54 …2010
Plastic H05 VV-F 3G1,5 1,6 6 445 23,76 …2015

(W760)

Prelungitor cu prize multiple m

IP20

 

9027 2010 Cu sistem pentru agățare sau fixare.

9027 2015 Cu întrerupător automat de 16 A.

9027 2015

9027 2010

9027 2005

* Cu 2 porturi USB.

Prelungitoare
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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.

9/7

Design: Fabricate din plastic cu mare rezistență la impact, picioarele din cauciuc previn alunecarea. 
Intrarea cablului pe partea opusă comutatorului, astfel oferă o manevrare practică. Prizele sunt 
amplasate într-un unghi avantajos de 45° fiind prevăzute cu sistem de protecţie pentru copii. 
Prelungitorul cu prize multiple mai dispune de un întrerupător cu lampă de control, de unsiguranță 
automată de 16 A precum şi de sistem pentru fixare sau pentru suspendare.

Utilizare: Potrivit pentru uz în interior.

Tipul cablului

Lungimea 
cablului

m Prize
Lungime

mm

9013 Nr. 
comandă

€
Plastic H05 VV-F 3G1,5 2,5 5 460 18,30 …0035
Plastic H05 VV-F 3G1,5 2,5 8 650 23,33 …0040

(W910)

Prelungitor cu prize multiple  

IP20

9013 0035

Design: Model robust din plastic rezistent la impact. 4 prize cu contact de protecție cu capace cu protecție 
la stropi și cu închidere automată. Întrerupător bipolar cu acoperire de protecţie împotriva stropilor de apă. 
Mânerele de pe partea inferioară permit înfășurarea și derularea ușoară a cablului.

Utilizare: Potrivit pentru utilizare în interior, precum și pentru șantier și utilizare în exterior.

Tipul cablului

Lungimea 
cablului

m Prize
Lungime

mm

9013 Nr. 
comandă

€
Neopren H07 RN-F 3G2,5 5 4 410 35,78 …0045
Neopren H07 RN-F 3G1,5 8 4 410 35,27 …0055

(W904)

Prelungitor cu prize multiple  

IP54

Design: Model portabil deosebit de robust, realizat din plastic, rezistent la impact cu protecție la 
stropi.. Cablul este rezistent la ulei.

Utilizare: Destinat utilizării în interiorul clădirilor, pe șantiere precum și utilizării permanente în 
exteriorul clădirilor.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
9017 9020 Nr. 

comandă€ €
Neopren H07 RN-F 5G1,5 2  68,32  –  …0015
Neopren H07 RN-F 5G4.0 2 –  287,51 …0016

(W910) (W910)

Prelungitor de șantier  

IP44

9017 Cu cadrul confecţionat din ţeavă de oţel zincată. 4 prize cu contacte de protecție 230 V/16 
A distribuite pe toate cele 3 faze, cu capace cu protecție la stropi și cu închidere automată și 
2 prize CEE 400 V/16 A și 1 priză CEE 400 V/16 A, cu 5 pini.

9020 Cu cadrul confecţionat din ţeavă de oţel placată cu plastic. 4 prize cu contact de protecție 
230 V/16 A distribuite pe 2 faze, fiecare cu capac anti-stropi și cu închidere automată și 2 
prize CEE 400 V/16 A, precum și 1 priză CEE 400 V/32 A și 1 priză CEE 400 V/32 A, 5 
pini. 
Protecție prin siguranță 30 mA. Capacele de protecţie pentru siguranţele electrice se pot 
asigura cu cheia.

9020

9017

9013 0045

Prelungitoare, prelungitoare de șantier
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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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Utilizare: Pentru utilizare în interior, precum și pentru utilizare permanentă în exterior.

Execuție
9027 Nr. 

comandă€
Stecher 2,33 …8060

Priză 2,81 …8070
(W760)

Ștecher și priză cu contact de protecție m

IP54 

 

Secțiune conductor 
mm

Lungimea cablului
m

9024 9027 9028 9022 Nr. 
comandă€ € € €

1,5  5 la cerere –  –  –  …0050
1,5 10 la cerere la cerere  32,63  47,78 …0100
1,5 25 –  la cerere  61,43  70,97 …0250
2,5 10 –  –  –  57,12 …1100
2,5 25 –  –   79,43  92,72 …1250

(W760) (W760) (W904) (W909)

Cablu prelungitor  

IP44
9024 Cablu de cauciuc H05 RR-F 3G, cu ștecher cu contact de protecție și priză cu capac articulat. 

Potrivit pentru utilizare în interior și utilizare pentru scurt timp în exterior.

9027 

9022 

  

Cablu de Neopren H07 RN-F 3G, cu ștecher cu contact de protecție și priză cu capac 
rabatabil. Destinat utilizării în interiorul clădirilor precum și utilizării permanente în exteriorul 
clădirilor.

9028 

9028  

Cablu poliuretanic H07 BQ-F 3G, cu ștecker cu contact de protecție și priză cu capac rabatabil. 
Cablul BREMAXX® -PUR (cablu BQ) este extrem de rezistent la abraziune, și are o rezistență 
extremă la tăiere și rupere. În plus, este rezistent la acid și ulei, rezistent la intemperii și 
micro-organisme. Rezistent la frig până la -40 °C. Destinat utilizării în interiorul clădirilor, pe 
șantiere precum și utilizării permanente în exteriorul clădirilor.

9022 Cablu poliuretanic H07 BQ-F 3G, cu ștecker cu contact de protecție și priză cu capac rabatabil 
250 V / 10–16 A. Ștecker cu contact de protecție cu LED ca indicator de tensiune. Cablul PUR 
(cablul cu izolaţia din poliuretan H07BQ-F) este extrem de rezistent la abraziune, la comprimarea 
mecanică prin trecerea unei roţi şi prezintă o extremă rezistenţă la tăiere şi la rupere. În plus, 
este rezistent la acid și ulei, rezistent la intemperii și micro-organisme. Intervalul de 
temperatură –40 °C până la +80 °C. 
Destinat utilizării în interiorul clădirilor, pe șantiere precum și 
utilizării permanente în exteriorul clădirilor.

9027  

9022 Cu semnal LED când este aplicată 
tensiunea. 

9024  

9027 8060

9027 8070

Design: Fabricat din plastic special, rezistent la impact, cu 4 prize cu contact 
de protecție, cu capace cu închidere automată și racord de aer comprimat cu 
2 cuplaje acționabile o singură mână. Opțiuni de conexiune diverse. Cu ajutorul 
lanţului de oțel de 3 m lungime, distribuitorul poate fi suspendat la înălțimea dorită 
direct deasupra punctului de lucru.

Utilizare: Potrivit pentru uz în interior.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
9021 Nr. 

comandă€
Plastic H05 VV-F 3G1,5 5  54,57  …0011

(W910)

Distribuitor de curent și de aer comprimat m

IP20

Prelungitoare de șantier
9



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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Design: Cablu tip neopren H07 RN-F 5G, cu ștecher CEE și priză cu capac rabatabil 400 V, 5 pini. 
Destinat utilizării în interiorul clădirilor, pe șantiere precum și utilizării permanente în exteriorul clădirilor.

Secţiune conductor 
mm

Lungimea cablului
m

Amperaj
A

9030 Nr. 
comandă€

1,5 10 16 la cerere …0100
1,5 25 16 la cerere …0250
2,5 10 16 la cerere …1100
2,5 25 16 la cerere …1250
4,0 10 32 la cerere …2100
4,0 25 32 la cerere …2250

(W760)

Cablu prelungitor CEE  

IP44

Design: Bloc de prize robust, din plastic rezistent la impact.

4 prize cu contact de protecție cu capace cu protecție la stropi și cu închidere automată. Prizele sunt 
amplasate într-un unghi avantajos de 45°. Cu sistem optic de afișare a tensiunii, cu cârlig metalic de 
suspendare şi cu chingă care oferă mai multe posibilităţi de fixare.

Utilizare: Destinat utilizării în interiorul clădirilor, pe șantiere precum și utilizării permanente în exteriorul 
clădirilor.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m Prize
9028 Nr. 

comandă€
Neopren H07 RN-F 3G1,5 15 4 39,71 …4115
Neopren H07 RN-F 3G1,5 25 4 51,98 …4125

(W904)

Cablu prelungitor  

IP54

Design: Cu ștecker cu contact de protecție și priză cu capac.

Utilizare: Destinat utilizării în interiorul clădirilor precum și utilizării permanente în exteriorul 
clădirilor.

Cablu prelungitor  

Tipul cablului
Lungimea cablului

m Prize
9027 Nr. 

comandă€
Neopren H07 RN-F 3G1,5 10 3 la cerere …3110
Neopren H07 RN-F 3G1,5  5 4  la cerere *  …4105
Neopren H07 RN-F 3G1,5 10 4  la cerere *  …4110

(W760)
* Cu capac cu închidere automată.

IP44

 

 

Design: Cu ștecker cu contact de protecție.

Tipul cablului
Lungimea cablului

m
9027 Nr. 

comandă€
Neopren H07 RN-F 3G1,5 5 la cerere …8050

(W760)

Cablu pentru conectare  

Prelungitoare de șantier
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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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Conținutul pachetului de livrare: Fără lanternă.

9037 Nr. 
comandă€

4,62 …0050
(W916)

Suport cască pentru lanterna LED 1975Z0 m

Design: Lanternă de siguranță testată, etanșă la gaze, praf și apă, realizată din policarbonat deosebit de dur 
și rezistent la impact , cu curea, neconductiv. Cu 3 setări de lumină (puternică, scăzută și intermitentă). Zona 
ATEX 0, certificat, II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 1G Ex ia IIC T4 Ga. 

Conținutul pachetului de livrare: Cu baterie cu litiu și curea pentru încheietura mâinii.

Luminozitate 
lm

Durată de 
funcționare

h
Distanţa de iluminare

m
Lungime

mm

9037 Nr. 
comandă

€
15/132 34/5 35/108 155 155,79 …0070

(W916)

Lanterna LED cu baterie 3315RZ0 m

Lanterne cu protecţie pentru zone cu pericol de explozie

În zone cu preicol de explozie trebuie folosite 
lanterne cu o protecţie corespunzătoare pentru a 
se evita riscul declanşării unei explozii, de exemplu 
datorită arcului electric apărut la aprinderea 
lanternei.

Drept urmare, directivele ATEX definesc 
următoarele zone: 
Zona 2:  Zone în care există rareori și pentru scurt 

timp pericol de explozie.

Zona 1:  Zone în care există un risc ocazional de 
explozie.

Zona 0:  Zonele în care există un risc constant sau 
frecvent și pe termen lung, de explozie.

Pe fiecare dintre lanterne ar trebui să fie înscris 
un cod care să informeze în legătură cu zona de 
utilizabilitate:

II  Dispozitivul din grupa II nu trebuie utilizat 
în minerit.

1/2/3  Specifică categoria, aceasta corespunde 
zonei +1. 

G/D  Poate fi utilizat în zone cu gaze/vapori (G) 
sau praf (D).

Ex  Pentru utilizare în zone cu pericol de explozie.

ia/ib Gradul de protecţie securitate intrinsecă.

e Gradul de protecţie Ex securitate mărită.

IIx  Grupa de gaze  (IIA = propan, IIB = etilenă, 
IIC = acetilenă/hidrogen).

IIIx  Grupa de praf (IIIA = materiale 
combustibile aflate în suspensie, IIIB = praf 
fără conductibilitate electrică, IIIC = praf cu 
conductibilitate electrică).

Tx  Clasa de temperatură, indică temperatura 
maximă admisă a suprafeței (T6 = 85 °C, T5 = 
100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 
°C, T1 = 450 °C).

IP67

Design: Lanternă de siguranță testată, etanșă la gaze, praf și apă, realizată din policarbonat deosebit de dur 
și rezistent la impact, neconductiv. Zona ATEX 0, certificată, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T130 °C Da.

Model 1975Z0 3315 3415MZ0
Luminozitate lm 117 138 329

Autonomie H 2,25 19 6
Distanța de iluminare m 24 146 133
Lungime mm 146 156 189
Cap pivotant – – da
Magnet – – da
Clemă da – da
Curea – da da
Baterii 2 baterii micro AAA/LR03 3 baterii Mignon AA/LR06 3 baterii Mignon AA/LR06

9037   € 26,32 49,49 73,33 (W916)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080

Lanternă de buzunar, cu LED m

 

 

 

9037 0080

IPX8
9037 0060

IP67
9037 0040

IPX4

Lanterne
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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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Design: Carcasă din policarbonat antistatic și rezistent la șocuri, cu bandă de cap reglabilă și detașabilă.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

9037 Nr. 
comandă€

74 11 92 46,72 …0090
58/115 16/8 43/61 55,03 …0100

(W916)

Lanternă pentru cap, cu LED m

9037 0090 2690 
Zona ATEX 0, certificată, I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T65 ° 
C Da. 
Livrare cu 3 baterii AAA/LR03 și bandă elastică.

9037 0100 2755 
ATEX Zone 0, certificat, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga. 
Cu 3 setări de lumină (puternică, scăzută și intermitentă). 
Livrare cu 3 baterii micro AAA/LR03, curea din material textil și cauciuc.

9037 0090

IPX7

9037 0100

IP54

Design: Carcasă din plastic.

9058 9010 Ledlenser EX7 
Potrivit pentru grupa de gaze și praf de gradul cel mai înalt (IIC/IIIC), clasa de temperatură T4 
(135 °C), zona Ex 0/20 cu sistemul Focalizare Avansată. De la rezervoare și până la silozuri de 
cereale, oferă protecție în aproape orice mediu care este potențial exploziv din cauza gazelor 
sau a prafului. Cu comutator magnetic pentru o operare ușoară cu mănuși și echipament de 
protecție. Livrare cu 3 baterii Mignon AA/LR6.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Dimensiuni
mm

9058 Nr. 
comandă€

50 7 35 140 x 20  33,50  …9000
60/200 45/16 70/120 161 x 41  75,50  …9010
50/220 45/10 65/140 161 x 41  143,00  …9020

(W915)

Lanternă de buzunar, cu LED m

9058 9010

IP68

9058 9000 Ledlenser EX4 
Potrivit pentru zona Ex 0/20 cu gaze până la IIC și T4 sau praf până la IIIC și T135 
°C. Livrare cu 2 baterii micro AAA / LR03.

9058 9020 Ledlenser EX7R 
Potrivit pentru grupa de gaze și praf de gradul cel mai înalt (IIC/IIIC), clasa de temperatură 
T4 (135 °C), zona Ex 1/20 cu sistemul Focalizare Avansată. Cu comutator magnetic pentru 
o operare ușoară cu mănuși și echipament de protecție. Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 
V/3250 mAh, încărcător și unitate de alimentare.

9058 9020

9058 9000

Design: Carcasă din plastic. Cu comutator magnetic pentru o operare ușoară cu mănuși și echipament de 
protecție. Lumină în spate roșie pentru indicarea poziției. Livrare cu acumulator Li-ion 3.7V/3250 mAh, 
încărcător și sursă de alimentare.

Utilizare: Potrivit pentru grupa de gaze și praf de gradul cel mai înalt (IIC / IIIC), clasa de temperatură T4 
(135 °C), zona Ex 1/21 cu sistemul Advanced Focus.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

9058 Nr. 
comandă€

45/200 45/10 60/130  143,00  …9030
(W915)

Lanteră pentru cap, cu LED, cu baterii, Ledlenser EXH8R m

IP68

Lanterne
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Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Denumire
9058 Nr. 

comandă€
Suport cască tip A  16,70  …9040
Suport cască tip B  16,70  …9050

Clips inteligent, suport pentru cască de tip F.  7,50  …9060
Clips inteligent, suport pentru cască de tip G  7,50  …9070

(W915)

Accesorii pentru lanterne m

9058 9070

9058 9040 Suport cască tip A 
Pentru lanterna cu LED EX4.

9058 9050 Suport cască tip B 
Pentru lanterna cu LED EX4.

9058 9060 Clips inteligent suport curea tip F 
Pentru lanterna cu LED EX4.

9058 9070 Clips inteligent suport curea tip G 
Pentru lanterna cu LED EX7 și EX7R.

Design: Lampă de siguranță etanșă, din plastic deosebit de dur și rezistent la impact, neconductiv. Cu 
sursă de lumină principală şi sursă pentru iluminarea punctuală focalizată situată în partea de sus. Cu 
LED COB special care asigură iluminarea uniformă a unei suprafeţe mari precum şi o durată de viaţă de 
10 ori mai mare în raport cu LED-urile normale. Capul lămpii este pivotabil într-un unghi de 180°. În 
vederea asigurării unor posibilităţi optime de fixare, pe partea din spate a lămpii se află un cârlig iar la 
baza acesteia un magnet. Zona ATEX 0, certificată, II 1G Ex ia IIC T3 Ga II 1D Ex ib IIIC T120 ° C Da IP65, 
temperatură de lucru –20 °C până la +45 °C. Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/3400 mAh.

9058 9060

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9043 Nr. 
comandă

€
200/330 (150 sursa de 

lumină pentru iluminarea 
punctuală focalizată)

15/7,5 (8,5 sursa de lumină pentru 
iluminarea punctuală focalizată)

240 la cerere …0150

(W913)

9058 9050

Lampă de lucru cu LED şi acumulator UNI EX  

9058 9040

Design: Carcasă din aluminiu deosebit de subțire, incasabilă, rezistentă la impact și etanșă, cu 
manta din cauciuc, neconductivă. Cu LED COB special care asigură iluminarea uniformă a unei 
suprafeţe mari precum şi o durată de viaţă de 10 ori mai mare în raport cu LED-urile normale. 
Suportul reglabil permite aşezarea lămpii în orice unghi dorit, ea poate fi folosită însă şi suspendată. 
Unghiul fasciculului de lumină de la 100° până la 120°. ATEX Zona 1, certificată, II 2G Ex db eb mb 
IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db IP65, temperatura de lucru de la –20 °C la +45 °C.

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Durată de 
funcționare

h
Regimul de 
funcționare Acumulator Tipul cablului

Lungimea 
cablului

m

9043 Nr. 
comandă

€
2000/4000 31 – Rețea – H05 RN-F 3G1,00 10 415,40 …0156
2000/4000 31 4,3/2,15 Alimentarea de 

la acumulator 
şi de la reţea

Acumulator Li-ion 21,6 V/3350 mAh H05 RN-F 2G0,75  5  567,13 …0161

(W913)

Lampă de lucru cu LED NOVA EX  

 

 

9043 01619043 0156

IP65

IP65

Lanterne
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Denumire
9043 Nr. 

comandă€
Trepied la cerere …0165

Suport magnetic la cerere …0171
Suport pentru schele la cerere …0175

(W913)

Accesorii pentru lampa de lucru LED NOVA EX  

9043 0165 Trepied 
Reglabil pe înălţime între 1,35 şi 3 m.

9043 0175

9043 0171

m
Suport magnetic 
Cu doi magneţi extrem de puternici, acoperiți cu cauciuc, fiecare 
dintre ei cu o forţă de susţinere de 10 kg.

9043 0175 Suport pentru schele 
Pentru fixarea pe schele sau alte obiecte cilindrice cu diametrul de 
40 până la 50 mm.

9043 0171

9043 0165

Design: Carcasă din aluminiu, cu o suprafață aderentă și rezistentă, LED de înaltă performanță. Livrare 
cu 2 baterii micro AAA / LR03.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Dimensiuni
mm

9247 Nr. 
comandă€

150 6 60 136,6 x 14,5  18,83  …0115
(W911)

Lanternă de buzunar, cu LED m

Design: Carcasă din aluminiu, LED CREE, lumină principală în 3 trepte 25/50/100%, cu funcție SOS 
intermitentă, funcție de focalizare. Livrare cu 3 baterii micro AAA/LR03, curea de mână și borsetă pentru 
curea.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Dimensiuni
mm

9247 Nr. 
comandă€

250 4,5/12 118 134 x 26,7  22,29 …0125
(W911)

Lanternă de buzunar, cu LED m

Design: Carcasă din aluminiu, LED CREE, lumină principală în 3 trepte 25/50/100%, cu funcție de 
intermitent SOS, funcție de focalizare. Livrare cu 3 baterii C/LR14.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Dimensiuni
mm

9247 Nr. 
comandă€

450 2/15 179 142 x 30 27,06 …0130
(W911)

Lanternă de buzunar, cu LED m

IP54

IP54

IP54

Lanterne
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Design: Carcasă din aluminiu, cu magnet încorporat la bază. Capul lanternei este pivotabil într-un unghi 
de 90°. Echipată cu clipss de fixare şi cu bandă ajustabilă de fixat pe cap poate fi folosit şi ca lanternă pentru 
cap. Livrarea se face cu Clips de fixare, bandă pentru cap şi cu 1 baterie Mignon AA/R6.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Dimensiuni
mm

9247 Nr. 
comandă€

80/20 5/15 49 112 x 19 la cerere …0040
(W911)

Lanternă tip stilou, cu LED  

IP54

Design: Carcasă din aluminiu, cu un strat de cauciuc aderent, cu un magnet încorporat la bază. Magnetul 
este acoperit cu cauciuc și oferă astfel protecție împotriva zgârieturilor pe suprafețe. Capul lanternei este 
pivotabil într-un unghi de 90°. Livrarea se face cu 2 baterii de tip micro AAA/LR03 şi cu Clips de fixare.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Dimensiuni
mm

9247 Nr. 
comandă€

150/60 2,5/8 51 152 x 15  21,28  …0045
(W911)

Lanternă de buzunar, cu LED  

IP54

Design: Carcasă din aluminiu, cu acoperire din cauciuc aderent, clemă de fixare și magnet încorporat la 
bază. Magnetul este acoperit cu cauciuc și oferă astfel protecție împotriva zgârieturilor pe suprafețe. Capul 
lanternei este pivotabil într-un unghi de 90°. Cu lumină albă REE XP-G2 S2-LED și lumină UV, livrare cu 
baterie, cablu USB și adaptor.

Utilizare: Fisurile fine sunt făcute vizibile cu ajutorul luminii UV și a echipamentelor de testare fluorescente.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Dimensiuni
mm

9247 Nr. 
comandă€

300 20 80 159 x 28 la cerere …0035
(W911)

Lanternă de buzunar cu LED UV și cu acumulator  

IP54

UV USB

Design: Carcasă din aluminiu, cu o suprafață acoperită cu silicon, clemă de fixare și magnet încorporat 
la bază. Magnetul este acoperit cu cauciuc și oferă astfel protecție împotriva zgârieturilor pe suprafețe. 
Funcţie de focalizare pentru ajustarea continuă a fasciculului de lumină. Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 
V/2600 mAh, cablu de încărcare USB și adaptor.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Dimensiuni
mm

9247 Nr. 
comandă€

300/150 2,5/5,5 116 167 x 32  39,30  …0050
(W911)

Lanternă de buzunar cu LED şi acumulator  

IP54

Lanterne
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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.

9/15

Design: Fabricată din aluminiu anodizat, cu protecție la stropi. Având contactele placate cu aur.

Luminozitate 
lm

Durată de 
funcționare

h

Distanţa de 
iluminare

m
Dimensiuni

mm

9038 Nr. 
comandă

€
30/120 5/1,5  60  98,0 x 15,0 30,07 …0100
40/160 10/4  70 141,5 x 15,0 36,51 …0110
40/200 5/2 150 116,0 x 26,0 46,12 …0120

6–250/450 70–1,25 175 116,0 x 26,0 77,74 …0195
10–380/380 75–2,25/2,25 230 115,3 x 26,5 64,39 …0185
6–600/1100 300–1,75 245 122,0 x 26,5 la cerere …0140
8–400/400 80–2 200 129,0 x 36,0 70,18 …0190

1–1000/1000 950–3,66 280 157,0 x 39,0 145,90 …0205
6–600/2000 500–2,25/2 345 150,0 x 46,0 221,43 …0210

(W709)

Lanternă de buzunar cu LED din seria Q  

9038 0210

9038 0100 Q1mini 
Cu Hyperfocus™, funcție înaltă și scăzută. Temperatura de lucru de la –20 
°C până la +50 °C. Livrare cu 1 baterie AAA/LR03, breloc și clemă.

9038 0210

m
Q7xrs 
Cu Hyperfocus™, funcțiile de intensificare, diminuare și memorie. 
Temperatura de lucru de la –20 °C până la +50 °C. Livrare cu 2 
acumulator Li-ion de 3,7 V/5000 mAh, încărcător, adaptor de 240 V cu 
cablu USB, curea de mână și borsetă pentru curea.

9038 0205

m
Q5xr 
Cu funcțiile Hyperfocus™, Intensificare, Înalt, Redus și Stroboscop. 
Temperatura de lucru de la –20 °C până la +35 °C. 
Livrare cu 1 acumulator Li-ion 3,7 V/3300 mAh, suport de încărcare cu 
cablu USB, curea de mână și borsetă pentru curea.

9038 0190

m
Q4 
Cu Hyperfocus™, funcțiile de intensificare, diminuare și memorie. 
Temperatura de lucru de la –20 °C până la +50 °C. Livrare cu 3 micro 
baterii AAA/LR03, curea de mână și borsetă pentru curea.

9038 0140

m
Q3r 
Cu Hyperfocus™, funcția de intensificare și diminuare. Temperatura de 
lucru de la –20 °C până la +50 °C. Livrare cu 1 acumulator Li-ion 3,7 
V/3000 mAh, cablu USB și borsetă pentru curea.

9038 0185

m
Q3 
Cu Hyperfocus™, funcțiile de intensificare, diminuare și memorie. 
Temperatura de lucru de la –20 °C până la +50 °C. Livrare cu 3 micro 
baterii AAA/LR03, curea de mână și borsetă pentru curea.

9038 0195

m
Q2r 
Cu Hyperfocus™, funcția de intensificare și diminuare. Temperatura de 
lucru de la –20 °C până la +50 °C. Livrare cu 1 acumulator Li-polimer 3,7 
V/1100 mAh, cablu USB, curea de mână și borsetă pentru curea.

9038 0120 Q2 
Cu Hyperfocus™, funcție înaltă și scăzută. Temperatura de lucru de la –20 °C 
până la +50 °C. Livrare cu 1 baterie Mignon AA/LR06.

9038 0100

9038 0110

9038 0120

9038 0195

9038 0185

9038 0140

9038 0190

9038 0205

9038 0110 Q1 
Cu Hyperfocus™, funcție înaltă și scăzută. Temperatura de lucru de la –20 
°C până la +50 °C. Livrarea se face cu 2 baterii de tip Micro AAA/LR03 şi cu 
Clips de fixare.

Utilizare: Suportul se potrivește cu toate căștile de siguranță cu fantă de montare laterală.

pentru modelul
9038 Nr. 

comandă€
Q3, Q3r, Q7xrs 9,24 …0155

(W709)

Suport de cască pentru lanterne  

Lanterne LED din seria Q și V 

Hyperfocus™ pentru ajustarea continuă a fasciculului luminos de la iluminarea 
dispersată până la iluminarea punctuală. 
Diferitele moduri de lumină sunt controlate de sistemul ILC (Control Inteligent 
al Luminii). 
Intensificare = putere maximă, în funcție de baterie și LED 
Diminuare = reduce lumina la efectul dorit 

Înalt = lumină intensă, de durată 
Mediu = putere medie, timp mediu de iluminare 
Memorie = reține ultima valoare reglată a luminii 
Scăzut = putere redusă a luminii, de lungă durată 
SOS = funcția SOS 
Funcția stroboscopică = lumină intermitentă stroboscopică, frecvență 10 Hz

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IP68

IPX4

IPX4

IPX4

Lanterne
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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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Design: Carcasă din aluminiu anodizat de înaltă rezistență, cu protecție la stropi. 
Cu buton cu 2 trepte (funcția de intensificare și diminuare) și contacte acoperite cu aur. Lumina mixtă cu 
reglaj fix 30°/70°. Cu bandă de fixat pe cap ajustabilă, detaşabilă şi lavabilă. Temperatura de lucru de la -20 
°C până la +50 °C

Conținutul pachetului de livrare: Cu acumulator Li-ion 3,7 V/3000 mAh, cablu USB, suport de cască și 
bandă de fixat pe cap.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de 
iluminare

m
Lungime bandă

mm

9038 Nr. 
comandă

€
6–600/2000 260–2,5/2,25 165 500–700  113,07 …0215

(W709)

Lanternă multifuncțională cu LED cu baterie M6xr m

IP68

Design: Din aluminiu, etanșată special cu noua tehnologie flex-sealing.

Luminozitate 
lm

Durată de 
funcționare

h
Distanţa de iluminare

m
Dimensiuni

mm

9058 Nr. 
comandă

€
15/50/110 7/1,5/0,5 20/60/90 120 x 15 29,30 …0020
15/70/170 15/3/1,25 20/65/100 164 x 15 37,70 …0030

15/300/700/850 45/2,5/1,5 20/115/190/230 163 x 45 83,90 …0040
15/390/900/1200 60/3,25/2 15/115/180/240 170 x 45 108,50 …0050

30/1000/2600/4500 70/4,5/2,5 50/260/420/720 183 x 99 209,00 …0060
15/90/200 25/3/1,5 15/60/90 150 x 15 29,30 …0090

15/130/350/500 25/3,5/1 40/110/180/250 123 x 29 50,30 …0070
40/250/450 25/2/1 100/220/300 130 x 37 58,70 …0080

(W915)

Lanterna LED cu baterie, seria P m

9058 0020 Ledlenser P2R Lucru 
Cu LED de putere reglabil în 3 trepte, focalizare rotativă reglată continuu. 
Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/300 mAh, borsetă pentru curea, curea de mână, 
cablu magnetic de încărcare și clemă.

9058 0080

9058 0080 Ledlenser P7 Esențial 
Cu LED Xtreme reglabil în 3 trepte, focalizare rotativă continuă. Livrare 
cu 4 baterii micro AAA/LR03 și curea de mână

IP54

9058 0070 Ledlenser P5R Esențial 
Cu LED de putere reglabil în 3 trepte sau continuu prin programare, focalizare 
rotativă continuă, cu funcția de intensificare. Livrare cu acumulator Li-ion de 3,7 
V/750 mAh, curea de mână și cablu magnetic de încărcare.

IP68

9058 0090 Ledlenser P4R Esențial 
Cu LED de putere reglabil în 3 trepte, focalizare rotativă reglată continuu. 
Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/600 mAh, cablu USB și clemă.

IP54

9058 0060 Ledlenser P18R Lucru 
Cu LED Xtreme reglabil în 3 trepte sau continuu prin programare, cu funcție de 
intensificare. Livrare cu acumulator Li-ion de 11,1 V / 3000 mAh, curea de mână și 
cablu magnetic de încărcare.

IP54

9058 0050 Ledlenser P7R Lucru 
Cu LED Xtreme reglabil în 3 trepte sau continuu prin programare, cu funcție de 
intensificare, lumină auxiliară pentru iluminarea zonei din apropiere. Livrare cu 
acumulator Li-ion 3,7 V / 4800 mAh, încărcător, adaptor de alimentare USB, 
borsetă pentru curea, curea de mână, și cablu magnetic de încărcare.

IP68

9058 0040 Ledlenser P6R Lucru 
Cu LED Xtreme reglabil în 3 trepte sau continuu prin programare, cu funcție de 
intensificare, lumină auxiliară pentru iluminarea zonei din apropiere. Livrare cu 
acumulator Li-ion 3,7 V/3000 mAh, încărcător, adaptor de alimentare USB, borsetă 
pentru curea, curea de mână, și cablu magnetic de încărcare.

IP68

9058 0030 Ledlenser P4R Lucru 
Cu LED de putere reglabil în 3 trepte, focalizare rotativă reglată continuu. 
Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/600 mAh, borsetă pentru curea, curea de 
mână, cablu magnetic de încărcare și clemă.

IP54

IP54

9058 0030

9058 0020

9058 0040

9058 0050

9058 0060

9058 0090

9058 0070

Lanterne
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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.

9/17

Baterii și acumulatori

Găsiți gama noastră completă de baterii 
de la Ç 9/19.

Design: Carcasă din aluminiu, cu protecție la stropi. Capul lanternei este pivotabil într-un unghi de 180°. 
Cu bandă de fixat pe cap ajustabilă în 4 trepte, detaşabilă şi lavabilă.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Dimensiuni
mm

9247 Nr. 
comandă€

 50/150/350 3–12  28 64 x 45 x 44  24,56  …0055
900/450/200 2– 5,5 140 78 x 50 x 44 la cerere …0060

(W911)

Lanternă pentru cap, cu LED  

IP67

9247 0055 Livrare cu 3 baterii micro AAA/LR03.

9247 0060 Livrarea cu acumulator Li-ion de 3,7 V/2600 mAh, cablu tip USB de încărcare şi cu 
adaptor de încărcare.

9247 0060

9247 0055

Design: Carcasă fabricată din material plastic compozit de înaltă calitate și aluminiu anodizat, cu protecție 
la stropi. Cu contacte acoperite cu aur. Hyperfocus™ pentru ajustarea continuă a fasciculului luminos de 
la iluminarea dispersată până la iluminarea punctuală. Cu bandă de fixat pe cap ajustabilă, detaşabilă şi 
lavabilă. Temperatura de lucru de la -20 °C până la +50 °C

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Lungime bandă
mm

9038 Nr. 
comandă€

 6–160/110/340  80/10/3,5 195 500–700 45,53 …0175
10–270/150/400 110/17/8 210 500–700 71,09 …0160
 6–300/180/750 225/8/3 245 500–700 147,03 …0220
12–425/280/1000 220/5,5/2 250 500–700 la cerere …0180

(W709)

Lanternă pentru cap cu LED din seria V  

IPX4

9038 0180

9038 0175

9038 0175 V3air 
Cu funcții de intensificare, mediu, diminuare și memorie. 
Livrare cu 3 baterii AAA/LR03 și bandă de fixat pe cap.

9038 0160 V3pro 
Cu funcțiile intensificare, mediu și diminuare. 
Livrarea cu 3 baterii de tip Mignon AA/LR06, cu bandă de fixat pe cap şi cu borsetă 
pentru curea.

9038 0220

m
V3pro reîncărcabilă 
Cu funcțiile înalt, mediu și diminuare 
Livrare cu acumulator Li-polimer 3,7 V/2800 mAh, încărcător, cablu USB și bandă de 
fixat pe cap.

9038 0180 V4pro reîncărcabilă 
Cu funcțiile înalt, mediu și diminuare 
Livrare cu acumulator Li-Polymer 3,7 V/2800 mAh, încărcător 100–240 VAC cu cablu 
USB, bandă de fixat pe cap și curele de fixare Velcro.

 

Lanterne de cap
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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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Luminozitate 
lm

Durată de 
funcționare

h

Distanţa de 
iluminare

m
Lungime bandă

mm

9058 Nr. 
comandă

€
5/120 60/6 20/100 620  25,10  …1010

15/200/350 20/2 30/120/160 620  41,90  …1020
15/300/500 45/2 30/150/200 620  75,50  …1030

15/600/1000 60/4 25/200/250 620  100,00  …1040
20/1000/2500 70/4 20/170/250 620  159,00  …1050

200/800/1600/3500 20/7/4 80/150/230/300 620  167,00  …1060
(W915)

Lanternă pentru cap, cu LED m

9058 1010 Ledlenser H3.2 
Fabricată din plastic, lanternă din aluminiu. LED de putere, reglabil 
continuu și focalizare rotativă continuă. Livrare cu 4 baterii micro 
AAA/LR03.

9058 1060 Ledlenser H19R Esențial 
Fabricată din plastic, lanternă de aluminiu. LED Xtreme cu funcția de 
intensificare, reglabilă continuu, cu lumină roșie pentru a menține 
vederea nocturnă. Cu tehnologie de răcire, sistem de control al 
temperaturii, sistem de încărcare magnetică, optică multi-core, fascicul 
de fuziune, blocare pentru transport, fără pâlpâire, funcția de memorie și 
lumină de rezervă. Livrare cu acumulator Li-ion 7,4 V/4800 mAh și cablu 
magnetic de încărcare.

IP67

9058 1050 Ledlenser H15R Lucru 
Fabricată din plastic, lanternă de aluminiu. LED Xtreme, cu funcția de 
intensificare, reglare continuă și focalizare rotativă continuă, etanșare 
specială prin tehnologia de etanșare flexibilă. 
Cu sistem de control al temperaturii, lumină naturală, tehnologie de 
răcire, optică multi-core, blocare pentru transport, fără pâlpâire, funcție 
de memorie și lumină de rezervă. Livrare cu acumulator Li-ion 7,4 
V/4800 mAh, clemă de fixare, curea pentru cască din silicon, clemă 
pentru curea, cablu prelungitor și cablu magnetic de încărcare.

IP67

9058 1040 Ledlenser H7R Lucru 
Fabricată din plastic, lanternă de aluminiu. LED Xtreme, cu funcția de 
intensificare, reglare continuă și focalizare rotativă continuă, etanșare 
specială prin tehnologia de etanșare flexibilă. 
Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/4800 mAh, clemă de fixare pentru 
cască, curea pentru cască din silicon, clemă pentru centură, cablu 
prelungitor și cablu magnetic de încărcare.

IP67

9058 1030 Ledlenser H5R Lucru 
Fabricată din plastic, lanternă de aluminiu. LED de mare putere, cu 
funcția de intensificare, reglabil continuu și focalizare rotativă continuă, 
etanșat special prin tehnologia de etanșare flexibilă. Livrare cu 
acumulator Li-ion 3,7 V/1800 mAh, clemă de fixare pentru cască, curea 
pentru cască din silicon și cablu magnetic de încărcare.

IP67

9058 1020 Ledlenser H5 Esențial 
Fabricată din aluminiu, lanternă din plastic. LED de mare putere, cu 
funcția de intensificare, reglabil continuu și focalizare rotativă continuă, 
etanșat special prin tehnologia de etanșare flexibilă. Livrare cu 2 baterii 
Mignon AA/LR6.

IP67

IPX4

Lanterne de cap
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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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Design: Fabricată din aluminiu, cu un LED alb de 5 mm pentru o lumină mai bună. Livrarea cu 1 
baterie Micro AAA/LR03 şi cu clip de fixare.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de 
iluminare

m
Dimensiuni

mm

9246 Nr. 
comandă

€
3 15 11 117 x 14 la cerere …1005

(W711)

Lanternă de buzunar PEN LIGHT cu LED  

Design: Fabricat din aluminiu, cauciuc și plastic ABS, rezistent la șocuri. Livrarea cu curea de mână.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de 
iluminare

m
Dimensiuni

mm

9246 Nr. 
comandă

€
40  62 29 163,5 x 45,0 la cerere …1011
70 125 32 197,5 x 63,0 la cerere …1016

(W711)

Lanternă cu LED DAY LIGHT MULTI LED m

9246 1011 DAY LIGHT MULTI LED F20 
Cu LED de 9 x 5 mm. Livrat cu 2 baterii Mignon AA/LR06.

9246 1016 DAY LIGHT MULTI LED F30 
Cu LED de 14 x 5 mm. Livrat cu 2 baterii mono D/LR20.

Design: Carcasă din plastic și suprafață cauciucată, rezistentă la șocuri, cu COB LED. Fascicul luminos reglabil 
de la lumina difuză lumina punctuală. Dotată cu un magnet pentru fixare. 
Livrarea se face cu 3 baterii de tip Micro AAAD/LR03 şi cu clip de fixare.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de 
iluminare

m
Dimensiuni

mm

9246 Nr. 
comandă

€
40/110 6 12/40 173 la cerere …1020

(W711)

Lanternă de buzunar cu LED WORK FLEX  

Mignon AA/LR06 

Baby C / LR14 Micro AAA/LR03 

Mono D/LR20 

E-Block /  6LR61

9246 1016

9246 1011

Execuție
Tensiune

V
Capacitate

mAh Conţinut
9041 9939 9941 9042 Nr. 

comandă€ € € €
Mono D/LR20 1,5 16500 Blister cu câte 2 buc. la cerere –  –  –  …0007
Baby C / LR14 1,2  3000 Blister cu câte 2 buc. –  –  –  la cerere …0010
Baby C / LR14 1,5  7800 Blister cu câte 2 buc. la cerere –  –  –  …0012

Mignon AA/LR6 1,2  2600 Blister cu câte 2 buc. –  –  –  la cerere …0017
Mignon AA/LR6 1,5  2750 Blister cu câte 4 buc. –  –  la cerere –  …0015
Mignon AA/LR6 1,5  2960 Blister cu câte 4 buc. la cerere –  –  –  …0018
Mignon AA/LR6 1,5  2960 Cutie cu câte 400 de buc. –  la cerere –  –  …1016
Mignon AA/LR6 1,5  2980 Blister cu câte 4 buc. –  la cerere –  –  …0015
Micro AAA/LR03 1,2  1000 Blister cu câte 2 buc. –  –  –  la cerere …0022
Micro AAA/LR03 1,5  1100 Blister cu câte 4 buc. –  –  la cerere –  …0020
Micro AAA/LR03 1,5  1260 Blister cu câte 4 buc. la cerere –  –  –  …0023
Micro AAA/LR03 1,5  1260 Cutie cu câte 700 de buc. –  la cerere –  –  …1021
Micro AAA/LR03 1,5  1270 Blister cu câte 4 buc. –  la cerere –  –  …0020
E-Block / 6LR61 9,0   200 Blister cu câte 1 buc. –  –  –  la cerere …0025
 E-Block /  6LR61 9,0   580 Blister cu câte 1 buc. la cerere –  –  –  …0025
 E-Block /  6LR61 9,0   580 Blister cu câte 1 buc. –  la cerere –  –  …0025
 E-Block /  6LR61 9,0   640 Cutie cu câte 272 de buc. –  la cerere –  –  …1025
 E-Block /  6LR61 9,0  1150 Blister cu câte 1 buc. –  –  la cerere –  …0025

(W710) (W710) (W710) (W710)

Baterie/acumulator  

9041 High Energy 
Baterie alcalină, deosebit de potrivită pentru aparate cu necesar mare de energie.

9939 0015 
 – 0025

Max Tech 
Baterie alcalină, destinată unor aparate digitale şi altor tipuri de aparate de înaltă performanţă. 
Potrivită în mod ideal pentru game largi de fluctuaţie cu vârfuri energetice extreme.

9941 Professional Lithium 
Pentru domenii de utilizare cu consum intensiv de energie - cum sunt de exemplu aparate 
foto digitale, aparatele GPS şi detectoarele de fum.

9939 1016 
 – 1025

Industrial 
Pentru regim de funcţionare continuă sau regim de funcţionare în intervale cu curenţi 
mari. Termen de păstrare prelungit de până la 10 ani.

9042 Power-Accu 
Acumulator Ni-MH, potrivit în funcţie de capacitate pentru aplicaţii cu consum de curent 
ridicat sau redus. Pentru toate tipurile uzuale de încărcătoare. Reîncărcabil fără efectul 
Memory. 
Cu tehnologia Ready-to-use aceste acumulatoare pot fi folosite imediat fără să fie necesară 
încărcarea lor prealabilă.

Lanterne, baterii
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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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Design: Încărcător de birou cu afișaj LED de control pentru starea de încărcare. Cu 
deconectare temporizată automată evitând supraîncărcarea.

Tensiune 
V

9042 Nr. 
comandă€

110–240 la cerere …1000
110–240 la cerere …1004

(W711)

Încărcător pentru acumulatori  

9042 1000

9042 1000 Încărcător universal 
Încarcă 2 sau 4 AA, AAA, C, D sau 1 x 9 Volt. Timpul de încărcare 5 ore.

9042 1004 Încărcător acumulatori cu afişaj LCD 
Încarcă 2 sau 4 AA sau AAA. Timpul de încărcare 2-4 ore. Recunoaşterea unor tipuri de 
acumulatori defecţi, nepotriviţi sau introduşi în încărcător cu polaritatea greşită, cu deconectare 
Minus-Delta-V. 
Încărcarea este posibilă şi de la un laptop cu ajutorul unui cablu de tip USB. Livrarea se face cu 
4 acumulatori Micro AA (2600 mAh) de tip Ready to use, cu cablu de tip USB şi cu un adaptor 
de 12 V pentru autovehicule.

Utilizare: Pentru o mare varietate de aplicații electronice, precum cheile auto, echipamentele 
digitale de măsurare, calculatoarele, camerele și telecomenzile.

Tip
Tensiune

V
Capacitate

mAh Execuție

4026 4027 Nr. 
comandăBlister cu 

câte 1 buc.
Blister cu 

câte 5 buc.
€ €

V13GS/V357/SR44 1,5 155 Argintiu (ZN/AG20) la cerere –  …0357
CR2016 3,0  87 Litiu (Li/Mn02) la cerere  la cerere …2016
CR2025 3,0 160 Litiu (Li/Mn02) la cerere –  …2025
CR2032 3,0 230 Litiu (Li/Mn02) la cerere –  …2032

(W710) (W710)

4026 2025

Baterie de tip pastilă  

 

Design: Carcasă realizată din plastic, lumină principală cu LED COB de mare putere, lumină frontală cu 
LED SMD de mare putere. Luminozitate reglabilă în 3 trepte, lumină principală intensă, normală și redusă, 
precum și lumină frontală. Partea din spate a lămpii este prevăzută cu un cârlig de suspendare şi cu un 
magnet încorporat în baza carcasei.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9247 Nr. 
comandă

€
 700/300/150 (120 puncte de lumină

  focalizată)
2/3,5/8 (7 lumină focalizată) 230 la cerere …0065

1000/500/300 (170 punc-
te de lumină focalizată)

2/2/5 (lumină în 6 puncte) 260 la cerere …0085

(W911)

Lampă de lucru LED cu acumulator  

IP65

9247 0065 Livrarea: Cu acumulator Li-ion de 3,7 V/2600 mAh, cu încărcător şi cablu de 
încărcare.

9247 0085

m
După 5 minute, lampa trece automat în modul cu lumină normală (500 lumeni). Livrare cu 
acumulator Li-ion 3,7 V/3350 mAh, suport pentru încărcare inductivă, cablu USB și adaptor.

9247 0065

Design: Carcasă din plastic, cu lumină spot. În vederea asigurării unor posibilităţi de fixare optime, pe partea 
din spate a lămpii sunt integraţi suporţi magnetici puternici. Design extrem de elegant, de 12 mm, fără 
muchii, temperatura de lucru de la –10 °C până la +40 °C.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9043 Nr. 
comandă

€
30/300 (75 puncte de 

lumină focalizată)
4/2 (4 puncte de 
lumină focalizată)

250  29,01  …0186

(W913)

Lampă de lucru LED STICK LITE M cu acumulator  

IP20

9247 0085 

Baterii, lămpi de lucru
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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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Design: Carcasă din plastic, cu lumină principală și lumină spot în partea de sus. Capul lanternei este 
pivotabil într-un unghi de 180°. În vederea asigurării unor posibilităţi de fixare optime, pe partea din 
spate a lămpii sunt integrate cârlige de suspendare pliabile şi suporţi magnetici puternici. Temperatura 
de lucru de la -10 °C până la +40 °C

Lampă de lucru LED MAG cu acumulator  

9043 0029

9043 0021 MAG 
Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/2200 mAh.

9043 0019

m
MINI MAG PRO 
Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/1200 mAh.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9043 Nr. 
comandă

€
 20/200 (80 puncte de 
lumină focalizată)

20/2 200  33,28  …0019

150/300 (80 puncte de 
lumină focalizată)

5/3 260 la cerere …0021

 60/600 (150 puncte de 
lumină focalizată)

15 261  50,35  …0029

(W913)

9043 0029

m
MAG PRO 
Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/2600 mAh. IP54

IP20

IP54

Design: Carcasă din aluminiu, cu COB-LED. Clema de fixare magnetică poate fi rotită cu 180°. Livrat cu 3 
baterii micro AAA/LR03.

Luminozitate 
lm

Durată de 
funcționare

h
Distanţa de iluminare

m
Lungime

mm

9247 Nr. 
comandă

€
250 3 50 168 la cerere …0070

(W911)

Lampă-stilou cu LED  

IP20

Design: Carcasă din plastic, cu suprafața cauciucată. Cu lumină principală COB-LED și lumină 
punctuală LED SMD. Luminozitate reglabilă în 2 trepte (30/100%), cu funcția de intermitență. Capul 
lanternei este pivotabil într-un unghi de 180°. Partea din spate a lămpii cu cârlig de suspendare şi cu 
magnet. Livrat cu 4 baterii Mignon AA/LR06.

Luminozitate 
lm

Durată de 
funcționare

h
Distanţa de iluminare

m
Lungime

mm

9247 Nr. 
comandă

€
200 7 20 155  10,93  …0030

(W911)

Design: Carcasă din plastic, 3 în 1, lumină de inspecție, lumină de lucru și lanternă. Capul lanternei 
este pivotabil într-un unghi de 270°. În vederea asigurării unor posibilităţi de fixare optime, pe 
partea din spate a lămpii sunt integrate cârlige de suspendare pliabile şi suporţi magnetici puternici. 
Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9043 Nr. 
comandă

€
100/200 (100 puncte de 

lumină focalizată)
5/2,5 (3 puncte de lumină focalizată) 132  48,79  …0037

250/500 (100 puncte de 
lumină focalizată)

5/2,5 (5 puncte de lumină focalizată) 165  60,42  …0039

(W913)

Lampă de lucru LED SLIM cu acumulator  

IP30

9043 0037

9043 0039

9043 0037 MINI SLIM 
Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/1200 mAh.

9043 0039 MINI 
Livrare cu acumulator Li-ion 3,8 V/2800 mAh.

Lampă de lucru LED de 3 W  

IP54

9043 0021

9043 0019

Lămpi de lucru și reflectoare
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Design: Carcasă din aluminiu, cu magnet încorporat la bază și clemă de fixare. Lumină 
principală cu reglaj continuu, cu bandă LED COB. Poate fi folosit și ca lanternă datorită luminii 
punctuale cu LED SMD. Acumulator Li-ion 3,7 V/650 mAh. Livrat cu cablu de încărcare USB.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Lungime
mm

9247 Nr. 
comandă€

100 5 30 165  17,98  …0095
(W911)

Lampă-stilou LED cu baterie m

Design: Carcasă din aluminiu, cu magnet încorporat la bază și clemă de fixare, inclusiv cârlig pliabil în 
partea din spate. LED-uri SMD cu reglare continuă. Acumulator Li-Polymer de 3,7 V/1800 mAh pentru 
0075 și 3600 mAh pentru 0080. Livrat cu cablu de încărcare USB.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Lungime
mm

9247 Nr. 
comandă€

 60/200 3  –10 14–28 105 la cerere …0075
110/380 3,5–10 19–36 160 la cerere …0080

(W911)

Lampă de lucru LED cu acumulator  

IP54

Design: Carcasă din aluminiu, cu magnet încorporat la bază și clemă de fixare, inclusiv cârlig pliabil în 
partea din spate. LED-uri SMD cu reglaj continuu și LED-uri bandă COB pentru lumină difuzată cu unghi 
mare. Acumulator Li-Polymer 3,7 V/1500 mAh. În plus, lampa are o funcție power bank. Livrat cu cablu 
de încărcare USB.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Distanţa de iluminare
m

Lungime
mm

9247 Nr. 
comandă€

300/500 7/3 100/32 116 la cerere …0090
(W911)

Lampă de lucru LED cu acumulator m

IP54

Design: Carcasă din aluminiu, cu doi magneți în partea din spate și cârlige la cap. Acumulator 
Li-ion 3,7 V/1800 mAh. Livrat cu cablu de încărcare USB.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Lungime
mm

9247 Nr. 
comandă€

600/60 2/16 220  23,36  …0100
(W911)

Lampă de lucru LED cu acumulator m

Design: Carcasă din aluminiu, cu magnet încorporat la bază. În plus, lampa poate fi atașată aproape 
oriunde datorită clemei de fixare integrate în bază și cârligului rabatabil. Lumină principală reglabilă 
continuu cu LED-uri bandă COB și LED-uri SMD cu lumină punctuală. Capul lămpii are un magnet 
suplimentar, punctuală și poate fi înclinat cu 180° și rotit liber cu 180°. Acumulator Li-ion 3,7 
V/2600 mAh. Livrare inclusiv cu cablu de încărcare USB.

Luminozitate 
lm

Durată de funcționare
h

Lungime
mm

9247 Nr. 
comandă€

700/60 (120 puncte de 
lumină focalizată)

2/16 (9 puncte de 
lumină focalizată)

222 (400)  28,00  …0105

(W911)

Lampă de lucru pliabilă LED cu acumulator m

IP54

IP54

9247 0075 9247 0080 

IP54

Lămpi de lucru
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    
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  se percep costuri suplimentare de transport.
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Design: Carcasă din plastic, cu lumină principală și lumină spot în partea de sus. Capul lanternei este 
pivotabil într-un unghi de 180°. Partea din spate a lămpii cu clip de fixare şi magnet. Temperatura de lucru 
de la -10 °C până la +40 °C Livrat cu acumulator Li-ion 3,7 V/750 mAh și cablu USB.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9043 Nr. 
comandă

€
75/150 (75 puncte de 

lumină focalizată)
4/2 (2 puncte de lumină focalizată) 155 la cerere …0042

(W913)

Lampă-stilou LED UNIPEN  

IP65

Design: Carcasă din plastic cu manta din cauciuc. Lampă de lucru puternică, cu acumulator şi LED COB 
destinată iluminării uniforme. Capul lanternei este pivotabil într-un unghi de 180°. 
În vederea asigurării unor posibilităţi optime de fixare, pe partea din spate a lămpii este fixat un cârlig 
de suspendare mare iar la baza carcasei un magnet. Talpa magnetică a carcasei este pivotabilă. Mânerul 
dispune de un cadru care poate fi folosit ca suport. Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei de lumină 
principală/ sursei de iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9043 Nr. 
comandă

€
100/200 (75 puncte 
de lumină focalizată)

6/3 (4 puncte de lumină focalizată) 120 la cerere …0049

250/500 (175 puncte 
de lumină focalizată)

4,5/2 (3 puncte de lumină focalizată) 190 la cerere …0047

(W913)

Lampă de mână cu LED cu acumulator MINIFORM / UNIFORM  

IP65

9043 0049 MINIFORM 
Foarte îngustă (13 mm), ideală pentru a fi purtată în buzunarul de la pantaloni sau de la 
cămaşă. Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/1600 mAh.

9043 0047 UNIFORM 
Sursa de lumină focalizată situată în partea de sus. Livrarea cu acumulator Li-ion 3,8 
V/3000 mAh şi cu încărcător de 230 V curent alternativ.

9043 00479043 0049

Design: Carcasă din plastic cu cârlig de suspendare extensibil Iluminarea puternică a zonei de lucru. 
Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C

Luminozitate 
lm Tipul cablului

Lungimea cablului
m Material cablu

9043 Nr. 
comandă€

400 H05 RN-F 2G1 5 Cauciuc  29,01  …0111
(W913)

Lampă de lucru LED STAR LITE, tip baghetă  

IP40

Design: Carcasă deosebit de subțire din plastic, cu protecție la stropi, cu lumină suplimentară punctuală în 
partea de sus și acumulator. Unghi de lumină focalizat de 75° pentru iluminarea intensivă a zonei de lucru. 
Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C 
Livrarea cu un suport tip clip de fixare cu magnet şi cu un cârlig care asigură flexibilitate în fixarea lanternei.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h Regimul de funcționare Acumulator

Lungimea 
cablului

m
∅ x lungime

mm

9043 Nr. 
comandă

€
400/150 1,5/4 Acumulator Acumulator Li-ion 3,7 V/2600 mAh – 25 x 357 72,06 …1001
600/150 2,5/8 Alimentarea de la 

acumulator şi de la reţea
Acumulator Li-ion 3,7 V/5200 mAh 5 25 x 461 81,38 …1004

(W913)

Lampă de verificare LED LINE LIGHT R/C+R cu acumulator  

IP65

Design: Lampă cu tub deosebit de subțire, cu carcasă din plastic cu protecție la stropi. Unghi de lumină 
focalizat de 75° pentru iluminarea intensivă a zonei de lucru. Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C

Utilizare: Pentru realizarea unor cerinţe de iluminare individuale specifice în domeniul utilizării personalizate şi 
în cel al diferitelor meserii. Se poate alege lampa de tip baston în lungimea dorită, alimentatorul de la reţea în 
funcţie de necesarul de waţi al unei sau a mai multor lămpi, dacă ele se folosesc concomitent, cablul de reţea 
necesar pentru interconectarea diferitelor elemente precum şi ştecherul potrivit.

Luminozitate 
lm

Putere
W. Nr. de LED-uri

∅ x lungime
mm

9043 Nr. 
comandă€

 600  8  96 25 x  838 la cerere …1005
1000 13 156 25 x 1234 la cerere …1010

(W913)

Sistem de iluminare tip baghetă, LINE LIGHT  

IP67

9043 1001 9043 1004

Lămpi de lucru
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Denumire
Dimensiuni

mm
9043 Nr. comandă

€
Suport cu clemă pentru agățare 35 x 107 x 28 la cerere …1040

Suport cu clip de fixare prevăzut cu magnet 66 x 281 la cerere …0070
Suport cu clip de fixare prevăzut cu ventuză 66 x 270 la cerere …0075

Suport magnet 31 x  38 la cerere …1045
Alimentator de la rețea, 25 W – la cerere …1032
Alimentator de la rețea, 80 W – la cerere …1027

Cablu de alimentare de la rețea 8 m – la cerere …1035
(W913)

Acesorii pentru sistemul de iluminare LINE LIGHT  

9043 1040 9043 0070 9043 1032 9043 0075 9043 1027 9043 1045 

Design: Carcasa din plastic rezistentă la impact, rezistă la o cădere de la înălțimea 
de 1 metru. Se poate fixa prin suspendare cu ajutorul chingii din nailon cu cârlig 
sau aşeza direct pe un banc de lucru. Priza integrată poate fi folosită ca sursă de 
alimentare electrică pentru alte scule. Cu un unghi de fascicul de 360° pentru 
iluminare pe suprafețe mari și fără strălucire. Temperatura de lucru de la -10 °C până 
la +30 °C

Luminozitate 
lm

Putere
W. Regimul de funcționare Tipul cablului

Lungimea cablului
m

9043 Nr. comandă
€

6000 65 Rețea H07 RN-F 3G1,5 5 la cerere …0195
(W913)

Reflector mobil de şantier LED AREA LITE CO  

IP54

Design: Carcasă din duraluminiu, turnat sub presiune, cu sticlă securizată, LED de 
marcă de înaltă calitate pentru iluminare pe suprafețe mari, unghi de fascicul de 
120°. Montat într-un cadru din ţeavă de oţel prevăzut cu un mâner de transport. 
Temperatura de lucru de la -20 °C până la +50 °C

Luminozitate 
lm

Putere
W. Regimul de funcționare Tipul cablului

Lungimea cablului
m

9050 Nr. comandă
€

2350 30 Rețea H05 RN-F 3G1,0 2 la cerere …0050
4000 50 Rețea H05 RN-F 3G1,0 2 100,16  …0055

(W911)

Reflector mobil de şantier LED  

9050 0050 30 W

9050 0055 50 W 
Cu o priză dublă cu contacte de 
protecţie aflată pe partea din spate.

9050 0055 

IP54

9050 0050

IP65

Lămpi de lucru
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
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Design: Corp din duraluminiu, turnat sub presiune, cu sticlă securizată, luminozitate reglabilă continuu 
(0–100%), LED de marcă de înaltă calitate pentru iluminare fără strălucire pe suprafețe mari, unghi de 
fascicul de 120°. Carcasă rabatabilă din plastic de înaltă calitate cu cadru parțial cauciucat. 2 magneţi 
puternici incorporaţi în cadru folosesc la fixarea pe suprafeţe metalice. Conexiune de tip USB şi o priză cu 
contacte de protecţie aflate pe partea din spate. Temperatura de lucru de la -20 °C până la +50 °C

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Regimul de 
funcționare Tipul cablului

Lungimea 
cablului

m

9050 Nr. 
comandă

€
4800 60 Rețea H07 RN-F 3G1,5 3 118,87 …0060

(W911)

Reflector mobil LED  

Design: Carcasă din duraluminiu, turnat sub presiune, cu sticlă securizată, LED de marcă de înaltă 
calitate pentru iluminare pe suprafețe mari, unghi de fascicul de 120°. 
Reflectorul dublu poate fi demontat de pe stativ fără efort deosebit şi fără a fi necesară folosirea 
de scule. Datorită construcției speciale, reflectorul dublu poate fi utilizat și în mod universal, fără 
trepied. Trepiedul extrem de robust se poate extinde până la înălţimea maximă de 2 m. Cu un 
mâner și o priză dublă cu contact de protecție pe partea din spate. 
Temperatura de lucru de la -20 °C până la +50 °C

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Regimul de 
funcționare Tipul cablului

Lungimea 
cablului

m

9050 Nr. 
comandă

€
2400 30 Rețea H05 RN-F 3G1,5 5 la cerere …0065

(W911)

Reflector dublu cu LED cu trepied  

IP54

Element de fixare cu eliberare 
rapidă pentru a susține suportul 
dublu 

Sistem de 
strângere rapid 
și robust 

Suport dublu, scos din trepied 

IP54

USB

Lămpi de lucru
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Design: Cu comutator de pornire și oprire, unghiul fasciculului de la 100° la 120°, 
temperatura de lucru –20 °C la +50 °C.

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Durată de 
funcționare

h
Regimul de 
funcționare Acumulator Tipul cablului

Lungimea 
cablului

m

9050 Nr. 
comandă

€
3800 50 – Rețea – H07 RN-F 3G1,5 5 la cerere …0035
1400 20 2,5 Acumulator Acumulator Li-ion 7,4 V/4400 mAh – – la cerere …0040

(W911)

Reflector LED  

Vedere din față

9050 0035 Cu o priză dublă cu contacte de protecţie 
şi cu capac rabatabil de protecţie 
incorporată pe partea din spate.

9050 0040 Livrare cu acumulator litiu-ion 7,4 V/4400 
mAh și adaptor de încărcare.

9050 0040

IP44

9050 0035

IP54

Design: Corp din duraluminiu, turnat sub presiune, cu sticlă securizată, LED de înaltă calitate pentru iluminare 
pe suprafețe mari, unghi de fascicul de 120°. Luminozitatea reglabilă în 2 trepte (60 + 100%). Carcasă 
rabatabilă din plastic de înaltă calitate cu cadru parțial cauciucat. 2 magneţi puternici incorporaţi în cadru 
folosesc la fixarea pe suprafeţe metalice. 
Cu comutator-întrerupător protejat împotriva stropilor de apă. Acumulatorul poate fi înlocuit fără efort 
deosebit şi fără a fi necesară folosirea de scule. Acumulator cu indicator al gradului de încărcare şi cu o ieşire 
de tip USB, datorită căruia poate fi folosit şi ca Powerbank. Temperatura de lucru de la -20 °C până la +50 °C

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Durată de 
funcționare

h
Regimul de 
funcționare Acumulator

9050 Nr. 
comandă

€
1600 20 4–9,5 Acumulator Acumulator Li-ion 7,4 V/4400 mAh la cerere …0070
2400 30 4–9,5 Acumulator Acumulator Li-ion 7,4 V/8800 mAh la cerere …0075

(W911)

Reflector LED cu acumulator  

IP44 USB

pentru modelul Acumulator
9050 Nr. 

comandă€
20 W Acumulator Li-ion 7,4 V/4400 mAh la cerere …0080
30 W Acumulator Li-ion 7,4 V/8800 mAh la cerere …0085

(W911)

Acumulator pentru reflector LED cu baterie  

Design: Carcasă din plastic rezistentă la impact. Cu LED COB special care asigură iluminarea uniformă a 
unei suprafeţe mari precum şi o durată de viaţă de 10 ori mai mare în raport cu LED-urile normale. Mânerul 
este reglabil şi poate fi utilizat fie ca mâner, fie ca suport care se poate monta direct pe stativ. În mâner este 
incorporat un magnet pentru fixarea pe suprafete metalice, temperatura de lucru de la –10 °C până la +40 
°C. Livrarea: Cu încărcător, cablu de incărcare şi acumulator Li-ion de 3,7 V/5200 mAh.

Indicație: Cu funcție de power bank integrată, pentru a încărca, de exemplu, smartphone-uri, tablete și alte 
dispozitive cu baterii reîncărcabile.

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Durată de 
funcționare

h
Regimul de 
funcționare Acumulator

9043 Nr. 
comandă

€
500/1000 8,5 5/2,5 Acumulator Acumulator Li-ion 3,7 V/5200 mAh  77,50  …0115

(W913)

Reflector LED STAR cu acumulator  

IP65 USB

Design: Carcasă din aluminiu turnat sub presiune cu mâner integrat și suport reglabil. Luminozitatea 
reglabilă în 2 trepte (30/100 %). Powerbank integrat pe partea din spate, livrarea cu încărcător şi 
cablu de încărcare.

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Durată de 
funcționare

h
Regimul de 
funcționare Acumulator

9050 Nr. 
comandă

€
350/1100 10 3–6 Acumulator Acumulator Li-ion 

3,7 V/4400 mAh
36,72  …0045

(W911)

Reflector LED şi acumulator de 10 W  

IP54 USB

Lămpi de lucru
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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.

9/27

Design: Carcasă din aluminiu deosebit de compactă, rezistentă la impact, cu manta 
din cauciuc. Cu LED COB special care asigură iluminarea uniformă a unei suprafeţe 
mari precum şi o durată de viaţă de 10 ori mai mare în raport cu LED-urile normale. 
Intensitatea luminii poate fi ajustată de la 10% la 100% folosind funcția de diminuare 
continuă. Cu sistemul SMART GRIP 4-în-1, inelul este potrivit pentru transportul în 
mână, suport rabatabil, clemă pentru centura de lucru și magnet pentru opțiuni de 
montare flexibile. 
Unghiul fasciculului de lumină între 100° şi 120°, temperatura de lucru de la –10 °C 
până la +40 °C.

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Durată de 
funcționare

h
Regimul de 
funcționare Acumulator

9043 Nr. 
comandă

€
100–1000 10 15 Acumulator Acumulator Li-ion 3,7 V/4000 mAh  58,11  …0260

(W913)

Reflector LED NOVA Mini m

IP65

Design: Deosebit de subțire, rezistent la impact, precum și carcasă din aluminiu etanșată 
contra apei și prafului, cu manta din cauciuc. Disponibilitate nelimitată a luminii cu noua 
soluție tehnică Scangrip Power Solution. În timp ce folosiţi reflectorul cu alimentarea de la 
un acumulator îl puteţi reîncărca pe al doilea. Puteţi să conectaţi reflectorul de asemenea şi 
direct la încărcător. Acumulatorul de rezervă integrat are funcționare sigură și împiedică 
stingerea bruscă a luminii. Cu LED COB special care asigură iluminarea uniformă a unei 
suprafeţe mari precum şi o durată de viaţă de 10 ori mai mare în raport cu LED-urile normale. 
Cu ajutorul sistemului Bluetooth® de comandă a iluminării, puteți activa sau dezactiva 
maximum 4 reflectoare și puteți regla luminozitatea în 5 trepte. Astfel puteţi să adaptaţi cu 
ajutorul smartphone-ului lumina reflectorului în mod optim la nevoile mediului în care lucraţi. 
Suportul reglabil permite aşezarea lămpii în orice unghi dorit, ea poate fi folosită însă şi 
suspendată. Unghiul fasciculului de luminăl 115°, temperatura de lucru de la –10 °C până la 
+40 °C. Livrarea se face cu un Powerbank integrat şi cu o priză USB.

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Durată de 
funcționare

h Regimul de funcționare Acumulator Tipul cablului

Lungimea 
cablului

m

9043 Nr. 
comandă

€
 400– 4000 30 15 Alimentarea de la acumulator 

şi de la reţea
Acumulator Li-ion 11,1 V/4000 mAh H05 RN-F 2G0,75 5  178,34  …0200

 600– 6000 45 20 Alimentarea de la acumulator 
şi de la reţea

Acumulator Li-ion 11,1 V/8000 mAh H05 RN-F 2G0,75 5  217,12  …0205

1000–10000 75 10 Alimentarea de la acumulator 
şi de la reţea

Acumulator Li-ion 11,1 V/8000 mAh H05 RN-F 2G0,75 5  279,16  …0210

(W913)

Reflector LED NOVA SPS cu acumulator  

IP67

Design: Carcasă din aluminiu deosebit de subțire, rezistentă la impact, etanșă, cu manta din cauciuc. Cu 
LED COB special care asigură iluminarea uniformă a unei suprafeţe mari precum şi o durată de viaţă de 10 
ori mai mare în raport cu LED-urile normale. Funcţia de dimming permite ajustarea luminozităţii în 5 trepte 
Suportul reglabil permite aşezarea lămpii în orice unghi dorit, ea poate fi folosită însă şi suspendată. Unghiul 
fasciculului de lumină între 100° şi 120°, temperatura de lucru de la –10 °C până la +40 °C.

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Durată de 
funcționare

h Regimul de funcționare Acumulator Tipul cablului

Lungimea 
cablului

m

9043 Nr. 
comandă

€
200–2000 20 20 Acumulator Acumulator Li-ion 7,3 V/4000 mAh – –  81,38 **  …0191
300–3000 26 – Rețea – H05 RN-F 3G1,00 5 la cerere …0120
300–3000 26 14 Alimentarea de la 

acumulator şi de la reţea
Acumulator Li-ion 11,1 V/4400 mAh H05 RN-F 2G0,75 5  la cerere *   …0125

500–5000 42 – Rețea – H05 RN-F 3G1,00 5 la cerere …0130
500–5000 42 12 Alimentarea de la 

acumulator şi de la reţea
Acumulator Li-ion 11,1 V/5200 mAh H05 RN-F 2G0,75 5  la cerere *   …0135

(W913)

Reflector LED NOVA  

*Cu afișarea nivelului acumulatorului  și a timpului de funcționare rămas. 
** Cu doi magneţi incorporaţi care asigură posibilităţi flexibile de montaj.

IP67

 

9043 0125 + 9043 0135 9043 0120 + 9043 0130 
9043 0191 

USB

USB

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

9/28

Design: Reflector compact  cu mâner, rezistentă la impact, precum și carcasă etanșată contra apei și 
prafului. Disponibilitate nelimitată a luminii cu noua soluție tehnică Scangrip Power Solution. În timp ce 
folosiţi reflectorul cu un acumulator îl puteţi reîncărca pe al doilea. 
Puteţi să conectaţi reflectorul de asemenea şi direct la încărcător. Acumulator de rezervă integrat are 
funcționare sigură și împiedică stingerea bruscă a luminii. Cu LED COB special care asigură iluminarea 
uniformă a unei suprafeţe mari precum şi o durată de viaţă de 10 ori mai mare în raport cu LED-urile 
normale. Cu ajutorul sistemului Bluetooth® de comandă a iluminării, puteți activa sau dezactiva maximum 
4 reflectoare și puteți regla luminozitatea în 5 trepte. Astfel puteţi să adaptaţi cu ajutorul smartphone-ului 
lumina reflectoarelor în mod optim la nevoile mediului în care lucraţi. Unghiul fasciculului 360° sau 180° 
selectabil, temperatura de lucru de la –10 °C la +40 °C. Livrat cu o bancă de power bank integrat, o mufă 
USB și cârlig.

Luminozitate 
lm

Durată de 
funcționare

h
Regimul de 
funcționare Acumulator

9043 Nr. 
comandă

€
1000–10000/200–5000 1–10/2–20 Acumulator Acumulator Li-ion 

11,1 V/8000 mAh
 302,44  …0265

(W913)

Reflector LED AREA 10 SPS cu acumulator m

IP65

USB

Denumire
9043 Nr. 

comandă€
Acumulator Li-ion 12 V/4000 mAh  30,96  …0220
Acumulator Li-ion 12 V/8000 mAh  54,23  …0225

Încărcător 35 W/12 V  30,96  …0230
Încărcător 50 W/12 V  38,72  …0235
Încărcător 85 W/12 V  54,23  …0240

Difuzor potrivit pentru NOVA 3K/3K C+R/4 SPS/MULTIMATCH 3  7,68  …0250
Difuzor potrivit pentru NOVA 5K/5K C+R/10K/6 SPS/10 SPS/MULTIMATCH 8  11,56  …0255

Trepied la cerere …0140
Suport dublu la cerere …0145

(W913)

Accesorii pentru reflectorul LED NOVA/AREA  

9043 0220 
 + 0225

m

9043 0220

9043 0230

IP67

9043 0250

IP67

Acumulator reîncărcabil 
pentru seria SPS

9043 0140

9043 0230 
 – 0240

m

Încărcător pentru seria SPS 
Lungime cablu 5 m.

9043 0250 
 + 0255

m

Difuzor 
Difuzează lumina creând o iluminare blândă, fără 
contraste puternice între lumină și umbră. Difuzorul 
este atașat ușor și sigur pe reflector folosind magneți.

9043 0140 Trepied 
Reglabil pe înălţime între 1 şi 3 m.

9043 0145 Suport dublu 
Suportul dublu este necesar atunci când urmează 
să fie fixate două lămpi de lucru de tip NOVA 
concomitent.

9043 0145 

Lămpi de lucru
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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.

9/29

Design: Carcasă din plastic, lumină principală cu COB LED, lumină spot cu LED de putere. 
Tehnologie chip-on-board pentru distribuirea uniformă a luminii. Capul lămpii poate 
fi rotit. Cu magnet și cârlig pentru o fixare optimă. Temperatura de lucru de la -10 °C 
până la +40 °C. Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/2600 mAh, cablu USB și adaptor de 
alimentare.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9058 Nr. 
comandă

€
250/600 (100 puncte de 

lumină focalizată)
4/2 (6,5 puncte de lumină focalizată) 151 67,10  …2100

(W915)

Lampă de lucru cu LED, cu acumulator, iW5R flex m

Design: Carcasă din aluminiu, lumină principală cu LED de putere, lumină spot cu LED COB. Tehnologie chip-
on-board pentru distribuirea uniformă a luminii. Suport mobil, cu magnet și cârlig pentru o fixare optimă. 
Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C 
Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/2200 mAh, cablu USB și adaptor de alimentare.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9058 Nr. 
comandă

€
125/300 (300 puncte de 

lumină focalizată)
6/3 (2,5 puncte de 
lumină focalizată)

159 58,70  …2090

(W915)

Lampă de lucru LED cu acumulator Ledlenser iW5R m

Design: Carcasă din plastic, lumină principală cu COB LED, reglabilă în 3 trepte, lumină spot cu LED de 
putere. Suport mobil și magnet pentru atașare optimă. Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C. 
Livrat cu acumulator Li-ion 3,7 V/750 mAh și cablu USB.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9058 Nr. 
comandă

€
75/150 (75 puncte de 

lumină focalizată)
4/2 (2 puncte de lumină focalizată) 157  33,50  …2080

(W915)

Lampă de lucru LED cu acumulator Ledlenser iW4R m

Design: Carcasă din plastic, lumină principală cu LED de putere, reglabilă în 2 trepte și funcția de power 
bank. Temperatura de lucru de la –10 °C la +40°. Livrat cu acumulator Li-ion 3,7 V/4000 mAh și cablu USB.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9058 Nr. 
comandă

€
30/320 40/3,5 122  25,10  …2070

(W915)

Lampă de lucru LED cu acumulator Ledlenser iW3R m

Design: Carcasă din metal acoperit cu plastic, lumină principală cu LED COB, reglabilă în 3 trepte, lumină 
spot cu LED de putere și suport mobil. Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C. Livrare cu 
acumulator Li-ion 3,7 V/18650 mAh, stație de încărcare, cablu USB și unitate de alimentare.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Lungime

mm

9058 Nr. 
comandă

€
250/600 (300 puncte de 

lumină focalizată)
4/2 (3 puncte de lumină focalizată) 202 83,90  …2110

(W915)

Lampă de lucru LED cu acumulator Ledlenser iW7R m

Design: Carcasă din plastic, lumină principală și lumină spot cu COB LED. Carcasă metalică dreptunghiulară 
cu margini rotunjite cu funcție de riglă. Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C. Livrare cu 
acumulator Li-ion 3,7 V/750 mAh, cablu USB și clemă.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Dimensiuni

mm

9058 Nr. 
comandă

€
75/150 (100 puncte de 

lumină focalizată)
3/1,5 (1,5 puncte de lumină focalizată) 164  29,30  …2060

(W915)

Lampă-stilou cu LED, cu acumulator Ledlenser iW2R m

IP20

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

Lămpi de lucru
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
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9/30

Design: Carcasă din aluminiu, lumină principală cu LED COB reglabilă în 5 trepte. 
Suport mobil, cu magnet și cârlig pentru o fixare optimă. Încărcare simplă prin inducție. 
Tehnologie de răcire pentru funcționare continuă fără supraîncălzire. Temperatura de lucru 
de la -10 °C până la +40 °C. Livrare cu acumulator Li-ion 3,7 V/4000 mAh și cablu de 
încărcare magnetic.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Dimensiuni

mm

9058 Nr. 
comandă

€
100/250/500/750/1000 15/5/3/2/1,5 140 x 36 x 71  75,50  …2020

(W915)

Lampă de lucru LED pentru construcții, cu acumulator, Ledlenser iF3R m

Design: Carcasă din aluminiu, lumină principală cu LED COB reglabilă în 5 trepte. 
Suport mobil, cu magnet și cârlig pentru o fixare optimă. Intensitatea luminii controlabilă prin comutatorul 
multifuncțional. Încărcare simplă prin inducție. Conectare la difuzor prin integrat cu funcție Bluetooth®. 
Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C. Livrat cu acumulator Li-ion 3,7 V/8000 mAh, cablu 
magnetic de încărcare și unitate de alimentare USB.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Dimensiuni

mm

9058 Nr. 
comandă

€
200/500/1000/1800/2500 15/6/3/2/1,5 235 x 47 x 110  159,00  …2030

(W915)

Lampă de lucru LED pentru construcții, cu acumulator, Ledlenser iF4R cu difuzor m

Design: Carcasă din aluminiu, lumină principală cu LED COB reglabilă în 5 trepte și funcție power bank. 
Suport mobil, cu magnet și cârlig pentru o fixare optimă. Radiator pentru o durată de viață lungă și 
performanțe optime. Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C. Livrat cu acumulator Li-ion 3,7 
V/8000 mAh, cablu magnetic de încărcare și unitate de alimentare USB.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Dimensiuni

mm

9058 Nr. 
comandă

€
200/500/1000/1500/2500 15/6/3/2/1,3 235 x 44 x 111  117,00  …2040

(W915)

Lampă de lucru LED pentru construcții, cu acumulator, Ledlenser iF4R m

Design: Carcasă din aluminiu, lumină principală cu LED COB reglabilă în 5 trepte. 
Suport mobil, cu funcție power bank. Controlabil cu o aplicație Bluetooth®. Aplicația Ledlenser Pro Connect 
pentru sistemele de operare iOS (de la versiunea 10.3) și Android (de la versiunea 5.0) poate fi utilizată 
pentru aceasta. Aplicația este disponibilă gratuit de pe iTunes și din magazinul Google Play. Temperatura de 
lucru de la -10 °C până la +40 °C. Livrat cu acumulator Li-ion 11,1 V/4000 mAh și încărcător.

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Dimensiuni

mm

9058 Nr. 
comandă

€
400/1000/2000/3000/4500 12/5/2,5/1,5/1,25 307 x 44 x 142  167,00  …2050

(W915)

Lampă de lucru LED pentru construcții, cu acumulator, Ledlenser iF8R m

Design: Carcasă din plastic, lumină principală cu COB LED, reglabilă în 3 trepte, lumină spot cu 
LED de putere. Suport mobil, cu magnet și cârlig pentru o fixare optimă. 
Încărcare simplă prin inducție. Temperatura de lucru de la -10 °C până la +40 °C. Livrare cu 
acumulator Li-ion 3,7 V/1600 mAh și cablu de încărcare magnetic

Luminozitate 
lm

Durata de funcţionare a sursei 
de lumină principală/ sursei de 
iluminare punctuală focalizată

h
Dimensiuni

mm

9058 Nr. 
comandă

€
100/200 (75 puncte de 

lumină focalizată)
6/3 (4 puncte de lumină focalizată) 115 x 48 x 21  41,90  …2010

(W915)

Lampă de lucru LED pentru construcții, cu acumulator, Ledlenser iF2R m

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

Lămpi de lucru
9



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.

9/31

Design: Capul lămpii din aluminiu. Iluminare uniformă cu reflexie redusă, fără strălucire și fără pâlpâire. 
Comutator de pornire și oprire direct pe capul lampii. Cu articulație sferică și bază magnetică pentru montare 
directă pe mașină. Protecţie împotriva prafului şi stropilor de apă până la cuplajul adaptorului de reţea.

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Tensiunea de conectare
V

9063 9068 Nr. 
comandăfără Dimmer cu diminuare

€ €
200 2,5 24  95,13   107,63  …0005

(W912) (W912)

Lampă de mașină cu LED  

IP65

 
 

 
 

9063 0010 

9063 0030 

9063 0035 

9063 0020 

Design: Capul lămpii din aluminiu cu un geam de protecție acrilic satinat în fața cipului de lumină LED. 
Iluminare uniformă cu reflexie redusă, fără strălucire și fără pâlpâire. Un întrerupător basculant pentru 
aprinderea/stingerea lămpii se află direct pe talpa lămpii. Cu soclu magnetic pentru fixarea direct pe maşină. 
Protecţie împotriva prafului şi stropilor de apă până la cuplajul adaptorului de reţea.

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Unghiul 
fasciculului

°

Tensiunea de 
conectare

V

9063 9068 Nr. 
comandă

fără Dimmer cu Dimmer
€ €

200  2,5 120 24  111,46   125,84  …0010
200  2,5  90 24  112,66   127,11  …0030
450  4,5 120 24  135,01   150,37  …0035
300  3 120 24  123,11   138,33  …0020
950 10 160 24  194,86   217,09  …0025

(W912) (W912)

Design: Fabricată din metal, suprafață de prindere cauciucată.

deschiderea maximă 
mm

9063 Nr. 
comandă€

40  17,34  …9000
(W912)

Clemă de fixare cu arc pentru lampă de lucru LED  

Lampă de mașină cu LED  

IP65

9063 0025 

 
 
m

 
 
m

Design: Cu braț lung și flexibil. Capul lămpii din aluminiu, în faţa chip-ului LED este montată 
o lentilă de protecţie din sticlă. Comutator basculant pentru pornire și oprire direct pe capul 
lămpii. Cu bază magnetică (∅ 50 mm) pentru montare directă pe mașină.

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Lungimea cablului
m

Masa
kg

9046 Nr. 
comandă€

770  9,2 1,8 1,9  195,78  …0010
170  5,0 1,8 0,787  190,23  …0030

2 x 640 12,0 1,8 1,542  275,18  …0040
(W523)

Lampă de mașină cu LED  

IP639046 0010 
9046 0010 
 

Cu braț flexibil şi lung de 500 mm.

9046 0030 
 

Cu braț flexibil şi lung de 480 mm. 
Lumina emisă de LED se poate focaliza prin rotirea capului lămpii.

9046 0030 

9046 0040 

9046 0040 
 

Cu braț flexibil şi lung de 510 mm. 
LED-urile de pe capul lămpii se pot roti independent la un unghi de 350°.

Lămpi de mașină

9



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

9/32

Design: Capul lămpii din aluminiu cu un geam de protecție acrilic satinat în fața cipului de lumină LED. 
Iluminare cu reflexie redusă, precum și fără strălucire și fără pâlpâire. 
Cu tălpi magnetice învelite în cauciuc pentru fixarea direct pe maşină. 
Protecţie împotriva prafului şi stropilor de apă până la cuplajul adaptorului de reţea.

Dimensiuni 
mm

Luminozitate
lm

Putere
W.

Unghiul 
fasciculului

°
Tensiunea de conectare

V

9063 Nr. 
comandă

€
140 x 40 x 40 300 3 160 24 133,54  …1000
200 x 40 x 40 600 6 160 24 191,17  …1005
250 x 40 x 40 900 9 160 24 220,83  …1010

(W912)

Lampă de mașină cu LED  

IP67

9063

9068

9069

9063 
 

Capul lămpii se poate roti 360°.

 
 

9069 

m
Capul lămpii poate fi rotit cu 45° în ambele direcții

Design: Cu braț flexibil şi lung de 500 mm. Capul lămpii din aluminiu, cu un 
întrerupător basculant aflat pe talpa lămpii. Pentru o iluminare intensivă, uniformă, cu 
umbre reduse. Regulator pentru reglarea intensităţii luminoase între 10 % și 100 %.

Utilizare: Pentru aplicații de asamblare, atelier și birou.

Luminozitate 
lm

Putere
W.

Lungimea cablului
m

9052 Nr. 
comandă€

1872 14 1,8 129,55  …0008
(W920)

Lampă de mașină cu LED  

IP50

9052 0017

9052 0013

9049 0027

Denumire
Luminozitate

lm
Putere

W.
9049 9052 Nr. 

comandă€ €
Magnet de susținere – –  16,64  –  …0027

Elemente de iluminat cu LED 1872 14 –   31,69  …0013
Clemă cu șurub – – –   10,35  …0017

(W920) (W920)

Accesorii pentru lampa de mașină cu LED  

 
 
 
 
 
 

Denumire
9063 Nr. comandă

€
Picior de prindere 20,88  …9005

Suport magnet 31,21  …9010
Suport 29,47  …9015

(W912)

Accesorii pentru lămpi de mașină cu LED  

9063 9005

9063 9005 
 

Picior de prindere 
Fabricat din metal, zincat. Pentru grosimea plăcii de până la 90 mm.

9063 9010

m
Suport magnet 
Pentru fixarea pe suprafețe metalice verticale.

9063 9015

m
Suport 
Fabricat din oțel, acoperit cu pulbere.

9063 90159063 9010

Dimensiuni 
mm

Luminozitate
lm

Putere
W.

Unghiul 
fasciculului

°
Tensiunea de conectare

V

9068 Nr. 
comandă

€
202 x 40 x 21  600  6 120 24 133,54  …1000
324 x 40 x 21 1200 12 120 24 210,39  …1005
568 x 40 x 21 2400 24 120 24 316,05  …1010

(W912)

Dimensiuni 
mm

Luminozitate
lm

Putere
W.

Unghiul 
fasciculului

°
Tensiunea de conectare

V

9069 Nr. 
comandă

€
202 x 40 x 40  600  6 120 24 132,22  …1000
324 x 40 x 40 1200 12 120 24 208,30  …1005
568 x 40 x 40 2400 24 120 24 312,93  …1010

(W912)

Lămpi de mașină
9



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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Design: Formă plată, cu mâner din lemn lăcuit.

Utilizare: Vopsele și lacuri pe bază de solvenți.

Mărime 
Inch

Lăţimea pensulei
mm

7048 7049 7057 Nr. 
comandă

€ € €7048 7049 7057
3/4 20 – –  0,42  –  –  …0011
1 25 25 –  0,47   1,66  –  …0021
1 – – 30 –  –   1,99  …0025

1,1/2 40 40 40  0,59   2,31   2,74  …0031
2 50 50 50  0,83   3,31   3,61  …0041

2,1/2 60 60 60  1,05   4,40   4,98  …0061
3 – – 80 –  –   7,24  …0081

(W567) (W567) (W567)

Pensulă pentru lăcuit  

7048 Amestec de fire de păr de culoare neagră, cu ferula din tablă 
cositorită. Utilizabilă in plus şi pentru vopsele de dispersie şi 
vopsele pentru pereţi.

7049 Amestec de fire de păr foarte dese, de culoare neagră, cu ferula 
din tablă nichelată.

7057 Amestec de fire de păr foarte dese de culoare deschisă, cu ferula 
din tablă de alamă.

7057

7049

7048

Design: Formă rotundă, în inel de nichel, cu mâner din lemn nevopsit.

Utilizare: Vopsele de emulsie și de perete, precum și vopsele și lacuri pe bază de solvenți.

Mărime

∅ pensulă
mm

7050 704A Nr. comandă

€ €7050 704A
 2 20 20  0,72   2,76  …0002
 4 25 25  0,89   3,99  …0012
 6 30 30  1,30   5,19  …0022
 8 35 35  1,61   7,97  …0032
10 40 40  2,11   9,50  …0042
12 45 –  3,36  –  …0051
12 – 45 –   12,92  …0052

(W567) (W567)

Pensulă rotundă  

7050 Păr de porc de china negru pur cu legătură dublă din plastic.

704A Păr de porc de china alb pur cu legătură dublă de fir.

704A

7050

Design: Execuție plată.

Mărime 
Inch

Lăţimea 
pensulei

mm

7054 704C 704D Nr. 
comandă

€ € €
1 25  0,60   1,44   1,51  …0012

1,1/2 40  0,76   1,89   1,83  …0022
2 50  1,05   2,40   2,21  …0032

2,1/2 60  1,30   3,05   3,31  …0042
3 75 –   3,56  –  …0052

(W567) (W567) (W567)

Pensulă pentru calorifere  

7054 Păr de porc de china gri pur cu ferula curbată din tablă 
cositorită şi cu coadă lungă din lemn nelăcuit.

704C Amestec de fire de păr de culoare neagră, cu ferulă curbată 
din tablă nichelată, cu coadă lungă din lemn nelăcuit.

704D Perie din păr natural de porc, fără elemente metalice, puri şi 
de culoare deschisă, în ferulă curbată din plastic, cu coadă 
lungă din plastic. Utilizabilă pentru suprafeţe sensibile.

704D

704C

7054

Unelte pentru pentru zugrăvit
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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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Design: Design plat, fire de păr natural de porc foarte dese şi de culoare 
deschisă in ferulă din tablă cositorită. Cu coadă din lemn nelăcuit.

Utilizare: Vopsele de emulsie și de perete, vopsele diluabile cu apă și vopsele și 
lacuri pe bază de solvenți.

Mărime
Lăţimea pensulei

mm
704B Nr. 

comandă€
0 10  0,28  …0011
1 12  0,30  …0021
2 15  0,33  …0031
3 18  0,40  …0041
4 20  0,43  …0051

(W567)

Pensulă pentru lac email  

Design: Mâner mic, ergonomic, sârmă zincată de 6 mm.

Pentru trafalet 
cu lățimea de 

mm
Lungime

mm

7434 Nr. 
comandă

€
100 280  0,69  …0028
100 400  0,71  …0040

(W567)

Mâner pentru trafaleți de vopsit  

Design: Mâner ergonomic, sârmă zincată de 8 mm. 
Potrivit pentru ataşarea la tije telescopice.

Pentru trafalet cu lățimea de 
mm

7438 Nr. 
comandă€

180  1,18  …0018
250  1,32  …0025

(W567)

Mâner pentru trafaleți de vopsit  

Design: Pentru mâner de 6 mm.

Lățimea 
trafaletului 

mm

7430 7431 7432 7433 Nr. 
comandă

€ € € €
100  1,48   1,48   1,29   1,51  …0010

(W567) (W567) (W567) (W567)

Trafalet  

7430 Velur cu fibrele foarte scurte, termofuzionate, rezistente la solvenţi 
organici, pentru vopsire de calitate superioară, 2 bucăți în ambalaj 
self-service.

7431 Burete, densitate 56 kg/m3, rotunjit spre mâner, pentru vopsire de 
înaltă calitate, cu vopsele pe bază de solvent, 2 bucăți în ambalaj 
self-service.

7432 Poliacrilic, miez de 30 mm, termofuzionat, cu mare capacitate de 
a absorbi şi de a ceda vopsea rezistent.

7433 Poliacrilic, termofuzionat, cu mare capacitate de a absorbi şi de a 
aplica vopsea, ideal pentru glafuri, 2 bucăți în ambalaj self-service.

7433

7432

7431

7430

Unelte pentru pentru zugrăvit
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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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Design: Tub metalic acoperit cu pulbere, fitinguri din plastic, cu con pentru 
mânerele de trafalet.

Lungime 
m

7438 Nr. 
comandă€

2  3,77  …0200
(W567)

Tijă telescopică pentru trafalet  

Design: Fabricată din polipropilenă, rezistentă la solvenți, rezistentă la rupere, cu 
caneluri pentru excesul de vopsea.

Dimensiuni 
mm

7439 Nr. 
comandă€

160 x 310  0,60  …0005
210 x 220  0,65  …0010
270 x 360  1,17  …0015

(W567)

Tavă pentru vopsea  

Design: Cu mâner și cârlig pentru găleată.

Model
Dimensiuni

mm
7439 Nr. 

comandă€
100 % polipropilenă, rezistentă la  

solvenți organici, rezistentă la rupere
230 x 270  0,59  …0020

100 % polipropilenă, rezistentă la  
solvenți organici, rezistentă la rupere

280 x 320  0,74  …0025

Metal, zincat 260 x 300  1,89  …0030
(W567)

Grătar vopsea  

7439 0020

Design: Amestec de păr deschis la culoare, cu ferula din tablă cositorită. 
Corp şi mâner din plastic şi cârlig pentru găleată.

Dimensiuni 
mm

7439 Nr. 
comandă€

100 x 30  1,53  …0035
120 x 30  1,65  …0040

(W567)

Pensulă pentru suprafețe mari  

Design: Potrivit pentru mâner de 8 mm.

Lățimea trafaletului 
mm

7435 7436 7437 Nr. 
comandă€ € €

180  4,28   3,08   2,57  …0018
250  5,34   3,61   3,39  …0025

(W567) (W567) (W567)

Trafalet  

7435 Pluş imitaţie de blană de miel, înălţimea pluşului 18 mm, puternic 
căptuşit, aplicând vopseaua până în colţuri, potrivit pentru vopsirea unor 
suprafeţe pronunţat structurate în interiorul şi în exteriorul construcţiilor, 
cu o ridicată capacitate de a absoarbe şi de a aplica vopseaua.

7436 100 % poliamidă, înălţimea pluşului 14 mm, cu fir alb astru, rezistent 
faţă de solvenţii organici, necăptuşit, potrivit pentru toate suprafeţele 
netede, pentru acoperiri, deosebit de durabil.

7437 Poliacril, înălţimea pluşului 18 mm, termofuzionat, necăptuşit, 
aplicând vopseaua până în colţuri, potrivit pentru vopsirea unor 
suprafeţe netede în interiorul construcţiilor, cu o ridicată capacitate 
de a absoarbe şi de a aplica vopseaua, cu durabilitatate mărită, cu un 
miez gros pentru o capacitate mărită de vopsire.

7437

7435

7436

Unelte pentru pentru zugrăvit
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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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Utilizare: Pentru coadă de mătură ∅ 24 mm.

Lățime 
cm

7441 7442 7443 7463 7444 Nr. 
comandă€ € € € €

 30 –  –  –   3,44  –  …0030
 40  4,91   7,16   3,58   4,13  3,72 …0040
 50 –  –  –   5,07  –  …0050
 60  6,53   9,57   5,33   5,96  6,15 …0060
 80  12,46  –   9,79   14,45  10,47 …0080
100 –  –   11,28   17,70  –  …0100

(W567) (W567) (W567) (W567) (W567)

Mătură de interior  

7441 Arenga 
Rezistentă la umezeală, baza din lemn, cu orificiu pentru coadă, cu 
orificiu pentru coadă (lăţimile de la 40 până la 60 cm), lemn cu profil 
dreptunghiular, dispozitiv metalic pentru fixarea cozii (lățimea 80 cm).

7442 Arenga/Elaston 
Mătură de interior industrială robustă, rezistentă la umezeală, ideală 
pentru solicitare intensivă. Lemn cu profil dreptunghiular, cu dispozitiv 
de fixare a cozii din plastic. Pentru îndepărtarea murdăriei fine şi 
grosiere.

7443 Elaston 
Mătură de interior industrială robustă, fibre sintetice de culoare roşie. 
Lemn cu profil dreptunghiular, cu dispozitiv de fixare a cozii din 
plastic rezistent la rupere (lățimea de la 40 până la 60 cm). Lemn cu 
profil dreptunghiular, cu dispozitiv metalic inşurubat de fixare a cozii 
inşurubat de fixare a cozii (lățimi 80 până la 100 cm).

7463 

m
Poli-cocos 
Lemn cu profil dreptunghiular cu orificiu pentru coadă (lățimi 30 până 
la 60 cm), lemn cu profil dreptunghiular, dispozitiv metalic pentru 
fixarea cozii pentru fixarea cozii (lățimi 80 până la 100 cm). Pentru 
murdărie aspră, uscată.

7444 Calitate mixtă 
Mătură de interior industrială pentru podele netede şi pentru 
îndepărtarea murdăriei fine, nerezistentă la umezeală. Suport din lemn 
cu orificiu pentru coada de mătură (lățimi 40 până la 60 cm), lemn cu 
profil dreptunghiular, cu dispozitiv metalic inşurubat de fixare a cozii 
(lățimi 80 cm).

7444

7443

7442

7441

Design: Elaston, execuţie robustă, fibre lungi, suport din lemn cu orificiu pentru 
coada de mătură. Pentru coadă ∅ 28 mm cu con de fixare.

Lățime 
cm

7445 Nr. 
comandă€

40  5,15  …0040
60  8,31  …0060

(W567)

Mătură stradală, fără coadă  

7463

Design: Păr sintetic, ștanțat, foarte plin. Corp şi mâner din plastic şi cârlig 
pentru găleată.

Dimensiuni 
mm

7439 Nr. 
comandă€

170 x 75  2,31  …0045
(W567)

Bidinea pentru tavan  

Design: Fabricată din plastic, cu scară de măsurare și caneluri pentru 
excesul de vopsea..

Conţinut 
l

7439 Nr. 
comandă€

14  4,28  …0050
(W567)

Găleată pentru vopsea  

Unelte de vopsit, mături
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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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Design: De lemn.

Execuție
∅

mm
Lungime

cm
7446 Nr. 

comandă€
cu capătul rotunjit 24 140  2,83  …0140
cu con 28 160  4,95  …0160
cu con 28 180  5,49  …0180

(W567)

Coadă pentru mătură  

7446 0160 + 7446 0180

7446 0140

Design: Crestat, pentru mături cu coadă ∅ 24 mm.

7446 Nr. comandă
€

1,35 …1024
(W567)

Suport metalic pentru fixare coadă  

Design: De lemn.

Lungimea mânerului 
cm

7447 7465 7448 Nr. 
comandă€ € €

28  1,07   1,44   1,94  …0028
43  1,95   2,57   2,64  …0045

(W567) (W567) (W567)

Perie de mână  

7447 Cu fibre poli-cocos, nelăcuită, rezistentă la umezeală, pentru 
îndepărtarea prafului fin în interiorul clădirilor.

7465 

m
Cu fibre din nucă de cocos naturală, nevopsită, pentru murdărie 
grosieră.

7448 Cu fibre Arenga, nelăcuită, robustă, rezistentă la umezeală, pentru 
îndepărtarea murdăriei grosiere.

7448 0028

7465 0028

7447 0028

Lungimea făraşului 
mm

Lăţimea făraşului
mm

7449 Nr. 
comandă€

380 240  8,66  …0005
380 240  4,05  …0010
440 220  3,70  …0015
440 220  3,24  …0020

(W567)

Făraș  

7449 0005 Oţel inoxidabil, cu o lamelă din cauciuc, cu mâner.

7449 0010 Metal, culori diferite, cu lamelă din cauciuc şi cu mâner metalic 
fixat prin sudură.

7449 0015 Metal zincat cu mâner din lemn

7449 0020

m
Metal vopsit, cu mâner din lemn.

7449 0020

7449 0005

Design: Fabricat din tablă de oțel zincat cu mâner din lemn.

Grosimea 
materialului 

mm
Volum

l

7455 7456 Nr. 
comandă

€ €
circa 0,35 12  5,67  –  …0012
circa 0,45 12 –   8,78  …0012

(W983) (W983)

Găleată pentru construcții  

Perii manuale, făraşe

9



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Nr. de piese Conţinutul trusei
9055 Nr. 

comandă€
4 bucăți 1 ciocan de lipit moale cu propan (9065 0010) 

1 furtun de înaltă presiune 2 m, G 3/8 "LH (9112 0021) 
1 microregulator 1,5 bari, reglare fixă (9061 0041) 
1 butelie mică de propan, 425 g (9061 0011)

la cerere …0011

(W930)

Trusă Classic pentru lipire cu aliaj moale  

Design: Sudată, supapă cu protecție la suprapresiune și capac de etanșare, racord G 3/8 " pe stânga, cu 
reîncărcabilă, talpă de așezare cu omologare de tip (§ 14 din Ordonanța pentru turnare sub presiune, 82 D 
168 B), cârlig de suspendare.

Indicație: Această butelie de propan mică poate fi utilizată doar cu o supapă de butelie de propan mică 
adecvată, cu protecție la suprapresiune.

Conținut
g

9061 Nr. 
comandă€

425 la cerere …0011
(W930)

Butelie mică de propan  

9061 0011
Design: Racord G 3/8" pe stânga, conform DIN 477. Potrivit pentru o butelie mică de propan de 425 g.

Denumire
9061 Nr. 

comandă€
Supapă butelie mică cu protecție la suprapresiune la cerere …0031
Microregulator 1,5 bar cu setare la o valoare fixă la cerere …0041

(W930)

Regulator de propan  

9061 0031 9061 0041 

Design: Din alamă masivă, racord conform DIN 477, cu marca de omologare 01 D 65 B, cu știft de ghidare 
și piuliță-fluture G 3/8 " pe stânga.

Utilizare: Pentru conectarea la butelia mică de propan cu o supapă de butelie mică.

pentru butelii 
kg Tip racord

9064 Nr. 
comandă€

5–11 Piuliță profilată W 21,8 x 1/14" pe stânga, cu ştift de ghidaj la cerere …0011
5–33 Piuliță hexagonală W 21,8 x 1/14" pe stânga la cerere …0031

(W930)

Racord pentru transvazarea propanului  

9064 0011 9064 0031 

Design: Formă de ciocan, cotit, cu reglaj fin pentru debitul de gaz. Prin intermediul robinetelor de aer cu 
sertar optimal concepute şi acţionate prin rotire este posibilă reglarea unei flăcări de intensitate mică. Cu 
apărătoare de protecţie împotriva vântului şi cu un cap de lipit din cupru de 350 g

Presiune gaz 
bar

Consumul de gaze
g/h Racord pentru furtun

9065 Nr. 
comandă€

1,5 max. 65 G 3/8" LH la cerere …0010
(W930)

Ciocan de lipit cu aliaj moale încălzit cu propan  

Design: Mâner din lemn termoizolant, de formă ergonomică, cu reglaj fin pentru debitul de gaz, din oţel 
inoxidabil şi cu robinet de aer cu sertar. În plus, reglarea flăcării poate fi ajustată fin iar racordul pentru furtun 
se poate roti în direcţia dorită.

Presiune gaz
Consumul de gaze

g/h Racord pentru furtun Racord pentru arzător
9067 Nr. 

comandă€
1,5 max. 65 G 3/8" LH M15 x 1 în interior la cerere …0011

(W930)

Mâner arzător propan  

Echipamente şi accesorii pentru lipire
9



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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Design: Duza arzătorului de 4,5 mm cu dispozitiv de fixare cu șurub, duză din oțel inoxidabil și cârlig de 
suspendare.

Presiune gaz
Consumul de gaze

g/h Racordul mânerului
9070 Nr. 

comandă€
1,5 max. 65 M15 x 1 în exterior la cerere …0011

(W930)

Arzător ciocan de lipit cu propan  

Design: Cu știft de oțel ∅ 7 mm, lungime știft 90 mm.

Model
Masa

g
9076 Nr. 

comandă€
În formă de ciocan, cotit 350 la cerere …0011
În formă de ciocan, cotit 500 la cerere …0021
În formă de ciocan, drept 250 la cerere …0031

(W930)

Cap de lipit de cupru  

Design: Cu șurub de fixare. Potrivit pentru toate capetele de lipit din cupru cu știft de oțel ∅ 7 mm.

9073 Nr. comandă
€

la cerere …0011
(W930)

Apărătoare de protecție împotriva vântului  

Design: Model din alamă, cotit la 40°, cu mufă de oțel ce se poate deșuruba. 

Utilizare: Pentru lucrări de lipire, de ex. cu aliaj de argint L-Ag 40 pe țeavă de cupru. 
 
Indicație: Potrivit pentru comanda nr. 9067 0011.

∅ 
mm

Presiune 
gaz

Putere
kW/h

Consumul 
de gaze

g/h

pentru țeavă 
de cupru ∅

mm Racordul mânerului

9079 Nr. 
comandă

€
5 1,5 1,54 max. 120 12 x 1 M15 x 1 în exterior la cerere …0051
7 1,5 2,58 max. 200 22 x 1 M15 x 1 în exterior la cerere …0071

(W930)

Vârf arzător de lipire punctiform pentru arzător cu propan  

Design: Livrare în cutie din tabla de oțel cu mâner.

Nr. de piese Conţinutul trusei
9085 Nr. 

comandă€
  9 bucăți 1 mâner 

4 arzătoare turbo ∅ 12; 14; 17 și 20 mm (9094) 
1 furtun de înaltă presiune 2 m, G 3/8 "LH (9112 0021) 
1 microregulator 2,0 bar cu setare la o valoare fixă, pentru butelii de gaz de 
5 şi de 11 kg 
1 aprinzător gaz (9199) 
1 cheie fixă

la cerere …0005

11 bucăți 1 ciocan de lipit cu mâner, arzător cu piston cu suport pentru piston (9088) 
1 apărătoare de protecție vânt (9073) 
1 cap de lipit de cupru 350 g, în formă de ciocan cotit (9076 0011) 
4 arzătoare turbo ∅ 12; 14; 17 și 20 mm (9094) 
1 furtun de înaltă presiune 2 m, G 3/8 "LH (9112 0021) 
1 microregulator 2,0 bar cu setare la o valoare fixă, pentru butelii de gaz de 
5 şi de 11 kg 
1 aprinzător gaz (9199) 
1 cheie fixă

la cerere …0011

(W930)

Trusă pentru lipire cu aliaj moale şi cu aliaj dur (brasare)  

9085 0005 Pentru lipire tare și încălzire.

9085 0011 Pentru lipire tare și moale, precum și pentru încălzire.

9085 0011

9085 0005

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

9/40

Design: Maner din plastic, in execuţie monobloc, robust, cu bune proprietăţi izolante, cu o manetă de cuplu 
lungă, cu flacăra de aprindere preajustabilă şi cu un robinet combinat de inchidere şi de reglare.

Utilizare: Pentru lipire dură și moale, încălzire, ardere, contractare și multe altele.

Presiune gaz
Consumul de gaze

g/h Racord pentru furtun Racord pentru arzător
9088 Nr. 

comandă€
0–4 max. 12000 G 3/8" LH M14 x 1 în exterior la cerere …0011

(W930)

Mâner universal arzător propan  

Design: Model din alamă, cu piuliță olandeză și mufă de înșurubare, din oțel inoxidabil cromat, pentru 
suprapresiune de maxim 4 bari. Flacăra este concentrată ascuţit iar aspirarea aerului se face în mod automat.

Utilizare: Pentru lucrări de lipire dură și moale.

∅ 
mm

Presiune 
gaz in the 

tables
bar

Putere
kW/h

Consumul de gaze 
la P = 1,5 bari

g/h

pentru țeavă 
de cupru ∅

mm
Racordul 
mânerului

9091 Nr. 
comandă

€
5 1,5–2,5 1,55 120 12 x 1 M14 x 1 în interior la cerere …0052

(W930)

Vârf arzător de lipire punctiform pentru arzător cu propan  

Design: Model realizat din alamă, cu flacără intensă, piuliță olandeză și mufă cu înșurubare din 
oțel inoxidabil cromat, pentru suprapresiune de maxim 2,5 bari. Aspirarea aerului se face în 
mod automat.

Utilizare: Mai ales pentru lipirea dură a țevilor de cupru.

∅ 
mm

Presiune 
gaz in the 

tables
bar

Puterea în 
kJ/h pentru 
P = 1,5 bar

kW/h

Consumul 
de gaze la P 
= 1,5 bari

g/h

pentru țevi 
de cupru ∅

mm
Racordul 
mânerului

9094 Nr. 
comandă

€
12 1,5–2,0 1,93 150 12 M14 x 1 în interior la cerere …0013
14 1,5–2,0 3,22 250 18 M14 x 1 în interior la cerere …0015
17 1,5–2,0 4,06 315 22 M14 x 1 în interior la cerere …0018
20 1,5–2,0 5,66 440 28 M14 x 1 în interior la cerere …0021

(W930)

Vârf arzător Turbo pentru lipirea cu aliaj dur  

Design: Model din alamă, cu mufă din oțel inoxidabil cromat și piuliță olandeză.

Utilizare: Potrivit pentru prelucrarea foliilor de plastic sau pentru așezarea panourilor. Utilizabil îndeosebi 
pentru indepărtarea unor straturi de vopsea. Prin efectul flăcării, stratul de vopsea este încălzit atât de mult, 
încât formează băşici. Vopseaua poate fi apoi îndepărtată cu ajutorul unui şpaclu sau al unei alte scule 
asemănătoare.

Lățimea flăcării 
mm

Presiune 
gaz in the 

tables
bar

Putere
kW/h

Consumul de gaze 
la P = 1,5 bari

g/h Racordul mânerului

9097 Nr. 
comandă

€
40 1,5–2,0 2,83 220 M14 x 1 în interior la cerere …0041

(W930)

Vârf lat pentru arzător de propan  

Design: Model din oțel inoxidabil, cotit la 60°.

Lungime 
mm Racordul mânerului Racordul vârfului de lipit

9100 Nr. 
comandă€

130 M14 x 1 în interior M20 x 1 în exterior la cerere …0014
350 M14 x 1 în interior M20 x 1 în exterior la cerere …0037
500 M14 x 1 în interior M20 x 1 în exterior la cerere …0051
600 M14 x 1 în interior M20 x 1 în exterior la cerere …0061
750 M14 x 1 în interior M20 x 1 în exterior la cerere …0076

(W930)

Țeavă de conectare  

Echipamente şi accesorii pentru lipire
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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.

9/41

Conținutul pachetului de livrare: 
1 mâner arzător propan cu maneta de cuplu lungă 
1 cap pentru arzător cu reglarea aerului ∅ 60 mm 
1 microregulator de 0,5–4 bar cu racord combinat pentru butelii de la 5- până la 33 kg 
1 ventil de siguranţă la ruperea furtunului 
1 furtun pentru înaltă presiune, 5 m, racord G 3/8" LH

Putere 
kJ/h

Consumul de gaze la P = 4 bari
g/h

9104 Nr. 
comandă€

35260 7600 la cerere …0005
(W930)

Set arzător pentru preîncălzire  

Utilizare: Pentru gazul lichefiat DVGW nr. 92.02 e 868. 
Împiedică evacuarea gazului în mediul ambiant în cazul deteriorării sau desprinderii furtunului de legătură. 
Întrerupe trecerea gazului din momentul în care cantitatea de gaz de operare prescrisă este depăşită cu mai 
mult de 10 %. Redeschiderea alimentării se va face manual.

Presiune gaz
Performanță la 
qn (g/h) 4 bari

Racord pentru furtun 
Intrare

Racord pentru furtun 
Ieșire

9106 Nr. 
comandă€

1,5 2200 G 3/8" LH interior G 3/8" LH exterior la cerere …0011
4,0 6000 G 3/8" LH interior G 3/8" LH exterior la cerere …0021

(W930)

Ventil de siguranță la ruperea furtunului  

Design: Testat DIN-DVGW. Potrivit pentru butelii de 5, 11 şi 33 kg.

Presiune gaz
Racord pentru furtun 

Intrare
Racord pentru furtun 

Ieșire
9109 9110 Nr. 

comandă€ €
0,5–4,0 W 21,8 x 1/14" LH G 3/8" LH la cerere la cerere …0011

(W930) (W930)

Regulator de propan  

9109 Cu manometru și presiune de ieșire reglabilă. 
Consum de gaz 12000 g/h.

9110 Cu scală și protecție împotriva ruperii furtunului. 
Consumul de gaz 6100–14000 g/h.

9110

9109

Design: DIN 4815, DIN EN 1763-1, clasa de presiune 30. Complet cu armăturile necesare, 4 x 4 mm.

Lungime 
m Design cu racorduri

9112 Nr. comandă
€

2 pe ambele părți G 3/8" LH la cerere  …0021
3 pe ambele părți G 3/8" LH la cerere  …0031
5 pe ambele părți G 3/8" LH la cerere  …0051

(W930)

Furtun de înaltă presiune  

Design: Model din oțel inoxidabil, lungimea flăcării mai mare de 150 mm.

Utilizare: Pentru încălzire, ardere și curățare cu flacără pentru lucrări cu gudron și de izolare a acoperișului.

Capul arzătorului ∅ 
mm

Puterea în kJ/h 
pentru P = 1,5 bar

kW/h

Consumul de gaze 
la P = 1,5 bari

g/h
Racordul vârfului 

de lipit

9103 Nr. 
comandă

€
30 15,5 1200 M20 x 1 în interior la cerere …0031
40 27,0 2100 M20 x 1 în interior la cerere …0041
45 37,9 2500 M20 x 1 în interior la cerere …0046
50 47,6 3700 M20 x 1 în interior la cerere …0051
60 70,8 5500 M20 x 1 în interior la cerere …0061

(W930)

Cap pentru arzător de propan de înaltă capacitate  

Echipamente şi accesorii pentru lipire

9



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Design: Acest dispozitiv extrem de rezistent la șocuri  permite o ajustare 
extrem de fină a alimentării cu gaz. Folosirea se face împreună cu cartuşul 
C 206 GLS, care este protejat de un clopot de protecţie din oţel. Datorită 
mânerului confecţionat din polipropilenă aparatul poate fi ţinut şi mânuit 
foarte bine şi fără probleme cu o singură mână. Livrarea se face fără cartuş 
de gaz.

Utilizare: Potrivit pentru lipirea moale și dură și pentru alte lucrări manuale și 
de bricolaj. Lampă de lipit multifuncţională destinată unor utilizări multiple. 
 
Indicație: Cartuș de înlocuire, vezi nr. comenzii: 9121 0011.

Consumul de gaze 
g/h

9115 9118 Nr. 
comandă€ €

120 la cerere  49,80  …0011
(W936) (W936)

Lampă de lipit multifuncțională  

9115 Soudogaz X 2000, cu arzător X 1550.

9118 Soudogaz X 2000 PZ, cu arzător X 1700 și aprindere 
piezoelectrică.

9118

9115

Design: Potrivit pentru lămpile de lipit multifuncționale X 2000 și X 2000 PZ.

Descriere
Consumul de gaze

g/h
9124 Nr. 

comandă€
Arzător pentru

lipire fină X 1650
30 la cerere …0011

(W936)

Arzătoare şi accesorii  

9124 0011 Arzător pentru lipire fină X 1650 
Flacără cu un vârf extra fin. Pentru lipirea cu 
cositor sau pentru lipirea clasică a pieselor mici 
care trebuie încălzite doar într-un mic punct: De 
exemplu, bijuterii, slăbirea șuruburilor și multe 
altele.

9124 0031 Arzător cu vârf plat de extindere a flăcării 
XP1650 
Flacără cu o ieșire largă și plată. Pentru 
încălzirea uniformă a unor suprafeţe, pentru 
îndepărtarea prin ardere a unor straturi de 
vopsea, tratarea unor suprafeţe de lemn prin 
arderea cu flacără, cositorirea unor suprafeţe 
întinse.

Design: Arzător compact Bunsen cu cartuș înlocuibil. Sistemul de montare de 
siguranță permite înlocuirea cartușului numai atunci când a fost golit complet.

Utilizare: Pentru încălzirea unor soluții în baloane de sticlă și eprubete, uscarea 
lacurilor, fierberea cleiurilor, pentru innegrirea cu negru de fum și pentru încălzire 
înainte de îndoire, de exemplu, pentru tuburi de sticlă. 
 
Indicație: Cartuș de înlocuire, vezi nr. comenzii: 9121 0011.

Consumul de gaze 
g/h

9124 Nr. 
comandă€

55 la cerere …0051
(W936)

Arzător Bunsen  

Design: Cartuș plug-in cu amestec butan / gaz propan într-un raport de 80/20. Echipat 
cu sistemul Gas-Lock corespunde noii norme EN 417:2012 şi este compatibil inclusiv cu 
aparate consumatoare mai vechi. 
Atunci când este scos de pe aparatul consumator, reţine în mare măsură gazul pe care 
îl conţine. 
 
Indicație: Potrivit pentru de lampă de lipit multifuncțională cu nr. comandă 9115 0011 
cu nr. comandă 9118 0011 și arzătorul Bunsen cu nr. comandă 9124 0051.

Greutatea netă 
g

Conţinut
ml

UA 
 

9121 Nr. 
comandă€

190 314 36 ∆ la cerere …0011
(W936)

Cartuş de gaz de unică folosință C 206 GLS  

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Descriere
Consumul de gaze

g/h
9124 Nr. 

comandă€
Arzător cu vârf plat de 

extindere a flăcării XP1650
140 la cerere …0031

(W936)

Lămpi pentru lipire
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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.

9/43

Design: Model ușor, ușor de mânuit, cu vârf de lipit ERSADUR înlocuibil, cu vârf 
ascuțit tip creion, durabil 1,1 mm. Vârful încălzit intern, împreună cu elementul 
de încălzire PTC, asigură o eficiență excelentă, la un consum minim de energie.

Utilizare: Datorită designului subțire, poate fi utilizat în zone greu accesibile, de 
ex. în interiorul dispozitivelor. 
Poate fi folosit pentru aparate electronice moderne.

Putere 
W.

Timpul de 
preîncălzire aprox.

min
Temperatura vârfului de lipit

°C
Tensiunea de conectare

V

9130 Nr. 
comandă

€
16 2 350 230  37,60  …0016

(W933)

Ciocan de lipit pentru lipiri fine 260 BD  

Formă
pentru ciocane de lipit

W. Tip
9130 Nr. 

comandă€
teşit, 3,6 mm 16 LD  8,25  …0020

vârf ascuțit tip creion, 1,1 mm ∅ 16 BD  8,25  …0025
în formă de daltă, 2,6 mm 16 KD  8,25  …0030

(W933)

Vârf de lipit pentru ciocane de lipit fine  

9130 0020 

9130 0025 

9130 0030 

Formă
pentru ciocane de lipit

W. Tip
9136 Nr. 

comandă€
în formă de cotit, cotit, de 3,1 mm  50 JD  7,10  …0051
în formă de cotit, cotit, de 4,8 mm  80 JD  13,00  …0081
în formă de drept, drept, de 4,8 mm  80 KD  13,00  …0083
în formă de cotit, cotit, de 5,3 mm 150 JD  17,60  …0151
în formă de drept, drept, de 5,3 mm 150 KD  17,60  …0158

(W933)

Vărf de lipit pentru ciocane de lipit universale  

9136 0051 

9136 0081 

9136 0151 

Design: Model ușor, ușor de mânuit, cu vârf de lipit drept, înlocuibil ERSADUR 
de lungă durată, în formă de daltă, de 3,1 mm.

Utilizare: Versatil în tehnologia radio și de televiziune, în electronică, în laborator 
și poate fi folosit și de amatori.

Putere 
W.

Timpul de 
preîncălzire aprox.

min
Temperatura vârfului de lipit

°C
Tensiunea de conectare

V

9133 Nr. 
comandă

€
30 2 380 230  34,30  …0030
40 2 420 230  35,90  …0045

(W933)

Ciocan de lipit universal tip 30 S  

9136 0083 

9136 0158 

Formă
pentru ciocane de lipit

W. Tip
9133 Nr. 

comandă€
în formă de drept, drept, de 3,1 mm 30/40 KD  6,50  …0035
în formă de daltă, cotit, de 3,1 mm 30/40 JD  6,50  …0040

(W933)

Vărf de lipit pentru ciocane de lipit universale  

9133 0035 

9133 0040 

Design: Model ușor, ușor de mânuit, cu vârf de lipit înlocuibil ERSADUR durabil, 
în unghi, în formă de daltă.

Utilizare: Pentru lucrări de lipire cu cerințe de căldură mai mari, de ex. potrivit 
pentru conductoare de cupru cu secțiuni transversale de 2,5 mm2 până la 6 mm2

Putere 
W.

Timpul de 
preîncălzire 

aprox.
min

Temperatura 
vârfului de lipit

°C
Tensiunea de conectare

V
Masa

g

9136 Nr. 
comandă

€
 50 3 400 230 420  61,00  …1050
 80 3 410 230 490  72,50  …1080
150 3 450 230 539  81,80  …1150

(W933)

Ciocan de lipit universal tip S  

45°

54

3,6 Ø4,5

Ø6

56

Ø1,1
Ø4,5

Ø6

55

Ø4,5

Ø6

2,6

3,1

67 Ø5

3,1

68 Ø5

84

3,1

45°

Ø5

119

4,8

45°

Ø7,8

130

4,8

Ø7,8

129

5,3

45°

Ø9,8

138

5,3

Ø9,8

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

9/44

Design: Cu un vârf nichelat în formă de daltă, pe arbore, pentru a preveni 
depunerea de zgură în zona elementului de încălzire. 

Utilizare: Adecvat în special pentru lucrări de lipire la colectoare și bare de 
cupru, precum și pentru prelucrarea tablelor, lucrări de instalare, la caroserie și 
monturile din plumb ale unor vitralii.

Putere 
W.

Timpul de 
preîncălzire 

aprox.
min

Temperatura 
vârfului de lipit

°C

Tensiunea de 
conectare

V

9140 Nr. 
comandă

€
200 5 470 230  165,50  …0200
300 5 470 230  198,50  …0300
550 7 600 230  334,50  …0550

(W933)

Ciocan de lipit tip MZ  

Formă

pentru ciocane 
de lipit

W. Tip

9141 Nr. 
comandă

€
în formă de daltă, 18 mm 200 MZ  44,30  …0201
în formă de daltă, 25 mm 300 MZ  68,00  …0301
în formă de daltă, 35 mm 550 MZ  108,00  …0551

(W933)

Vârf de lipit pentru ciocan de lipit  

9141 0201 

9141 0301 

9141 0551 

Design: Stație de lipit reglabilă continuu, electronic, cu vârf de lipit LF-ERSADUR 
în formă de daltă de 2,2 mm. Vârful încălzit intern, împreună cu elementul 
de încălzire PTC, asigură o eficiență excelentă, la un consum minim de 
energie. Pistolul de lipit mai dispune şi de un cablu de alimentare flexibil şi 
termorezistent. 
Securitatea electrică a componentelor este asigurată de priza pentru 
compensarea potenţialului, aflată pe partea frontală a aparatului şi conectată 
cu impedanţă mare la vârful de lipit. În plus, aparatul mai dispune şi de o nou 
concepută protecţie împotriva torsiunii vârfului de lipit şi de un suport de aşezare 
multifuncţional cu burete de curățare precum şi de un container rabatabil pentru 
burete, destinat folosirii atât cu mâna dreaptă cât şi cu mâna stângă. 

Aparatul dispune de sistemul de reglare a temperaturii 
Ersa RESISTRONIC, la care elementul de încălzire 
electrică PTC preia rolul senzorului de temperatură. 

Utilizare: Potrivit în special pentru locurile de lipit de dimensiuni mici și mijlocii. 
Datorită gamei variate de vârfuri de lipit disponibile, acest aparat poate acoperi o 
gamă largă de utilizări (vezi pagina următoare).

Tip ANALOG 60
Tensiunea primară V 230
Sistemul de reglare RESISTRONIC
Tensiunea secundară V 24
Putere W 60
Interval de temperatură °C 150–450
Ciocan de lipit INSTRUMENT DE BAZĂ 60
Tensiune V 24
Putere (350 °C) W 60
Puterea de încălzire W 190
Timp de încălzire (280 °C) s circa 60

9146   € 205,00  (W933)

Nr. comandă …0060

Design: Model extrem de ușor, fără transformator, cu vârf de lipit LF-ERSADUR 
în formă de daltă de 3,2 mm. Vârful încălzit intern, împreună cu elementul de 
încălzire PTC, asigură o eficiență excelentă, la un consum minim de energie. 
Alimentarea cu energie termică se poate regla prin apăsarea periodică a 
butonului, întrucât vârful de lipit este încălzit numai atâta timp cât butonul este 
acţionat. Temperatura maximă a vârfului de lipit depinde de durata conectării la 
curent.

Utilizare: Datorită timpului foarte scurt de încălzire, este ideal pentru lipirea 
individuală rapidă, de ex. în sectorul de service și reparații. Datorită gamei variate 
de vârfuri de lipit disponibile, acest aparat poate acoperi o gamă largă de utilizări 
(vezi pagina următoare).

Putere 
W.

Timpul de 
preîncălzire aprox.

s
Tensiunea de conectare

V

9143 Nr. 
comandă

€
75 20 230  56,60  …0075

(W933)

Pistol de lipit MULTI-SPRINT 960ED  

Stație de lipit Analog 60  

Ciocane de lipit, staţii de lipit
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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.

9/45

Design: Stație de lipit reglată continuu, electronic, cu vârf de lipit ERSADUR 
în formă de daltă de 2,2 mm. Vârful încălzit intern, împreună cu elementul 
de încălzire PTC, asigură o eficiență excelentă, la un consum minim de 
energie. Pistolul de lipit mai dispune şi de un cablu de alimentare fixat din 
turnare. Securitatea electrică a componentelor este asigurată de priza pentru 
compensarea potenţialului, aflată pe partea frontală a aparatului şi conectată cu 
impedanţă mare la vârful de lipit. În plus față de alegerea liberă a temperaturii 
în intervalul permis de temperatură, pot fi programate 3 temperaturi fixe sau 
2 temperaturi fixe și o temperatură de așteptare. În plus, dispozitivul are un 
afișaj pentru putere, cu un grafic cu bare, o funcție de calibrare și o funcție 
de oprire. Dispune de asemenea şi de o nou concepută protecţie împotriva 
torsiunii vârfului de lipit şi de un suport de aşezare multifuncţional cu burete de 
curățare precum şi de un container rabatabil pentru burete, destinat folosirii atât 

cu mâna dreaptă cât şi cu mâna stângă. 
Aparatul dispune de sistemul de reglare a temperaturii 
Ersa RESISTRONIC, la care elementul de încălzire electrică PTC preia rolul 
senzorului de temperatură.

Utilizare: Potrivit în special pentru locurile de lipit mici și mijlocii. Datorită gamei 
variate de vârfuri de lipit disponibile, acest aparat poate acoperi un domeniu vast 
de utilizări.

Tip RDS 80
Tensiunea primară V 230
Sistemul de reglare RESISTRONIC
Tensiunea secundară V 24
Putere W 80
Interval de temperatură °C 150–450
Ciocan de lipit RT 80
Tensiune V 24
Putere (350 °C) W 80
Puterea de încălzire W 290
Timp de încălzire (280 °C) s circa 40

9147   € 197,50  (W933)

Nr. comandă …0080

Stație de lipit RDS 80  

Design: Noile vârfuri de lipit ERSADUR de lungă durată, cu acoperire LF au de 
trei ori durata de viață a vârfurilor convenționale de lipit ERSADUR de lungă 
durată. 
 
Indicație: Potrivit pentru comanda nr. 9143 0075, comanda nr. 9146 0060 și 
comanda nr. 9147 0080.

Formă Tip
9150 Nr. 

comandă€
vârf ascuțit tip creion, extins, 0,4 mm ∅ UD LF  10,20  …0011
vârf ascuțit tip creion, extins, 0,8 mm ∅ SD LF  9,80  …0021

vârf ascuțit tip creion, 1,0 mm ∅ BD LF  9,80  …0031
în formă de daltă, 2,2 mm CD LF  9,80  …0041

în formă de daltă, prelungit, de 2,2 mm KD LF  9,80  …0051
în formă de daltă, 3,2 mm ED LF  9,80  …0061
în formă de daltă, 5,0 mm VD LF  15,25  …0071
teşit, 14 mm, unghi de 35° GD LF  16,60  …0081
teşit, 17 mm, unghi de 35° LD LF  16,60  …0091

teşit la ambele capete, 8 mm MD LF  16,60  …0101
(W933)

Vârf de lipit pentru pistol de lipit și stație de lipit  

9150 0011 

9150 0021 

9150 0061 

9150 0071 

9150 0031 

9150 0041 

9150 0081 

9150 0051 

9150 0091 

9150 0101 

55 Ø8,5

Ø0,4
27,5

Ø6,6

18,5

46

Ø6,6

Ø8,5

3,2

55
27,5

Ø0,8

Ø8,5

Ø6,6

18

50

Ø6,6

Ø8,5

5

18,5

Ø1

46
Ø8,5

Ø6,6

35
° 4°

14

50

Ø6,6

Ø9,8

18,5

46

Ø6,6

Ø8,5

2,2

35
°

17

50

Ø6,6

Ø9,8

18,5

55

Ø6,6

Ø8,5

2,2 90
°

8

50

Ø6,6

Ø9,8

Staţii de lipit
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Design: Ciocan de lipit cu gaz, antistatic, de formă ergonomică, cu aprinderea imediată a flăcării 
prin simpla apăsare a unui buton, datorită funcției de aprindere piezo încorporată și a funcției 
de reglare continuă a puterii. Alimentarea se face cu gaz butan din comerţ, destinat umplerii 
brichetelor.

Utilizare: Ideal pentru lucrări de service, instalare, reparații și întreținere, mai ales atunci când 
nu există curent electric. Datorită gamei variate de vârfuri de lipit disponibile, acest aparat poate 
acoperi un domeniu vast de utilizări.

Putere 
W.

Timpul de preîncălzire 
(280 °C)

s
Temperatura vârfului de lipit

°C

9153 9156 Nr. 
comandă

€ €
15– 75 46 max. 580  72,10  –  …0011
25–130 50 max. 580 –   97,80  …0011

(W933) (W933)

Set de lipit cu gaz Independent  

9153 Tip 75 
1 ciocan de lipit încălzit cu gaze, 2 vârfuri de lipit în formă de daltă de 
1,0 şi de 2,4 mm, 1 suport, 1 burete de curățare, 1 container pentru 
burete, 1 cutie din plastic.

Formă Tip

9153 9156 Nr. 
comandăTip 75 Tip 130

€ €
în formă de daltă, drept, de 1,0 mm CN  14,85   15,25  …0100
în formă de daltă, drept, de 2,4 mm KN  14,85   15,25  …0105
în formă de daltă, drept, de 3,2 mm AN  14,85   15,25  …0110
în formă de daltă, drept, de 4,8 mm VN  14,85   15,25  …0115

(W933) (W933)

Vârf de lipit pentru Independent 75 și 130  

9153 0100 9153 0105 

9153 0110 9153 0115 

9156 Tip 130 
1 ciocan de lipit încălzit cu gaze, 2 vârfuri de lipit în formă de daltă de 1,0 
şi de 2,4 mm, 1 burete de curățare, 1 container pentru burete, 1 cutie din 
plastic.

9156

9153

Design: Carcasă din plastic antistatic, de formă ergonomică. Vârf de dezlipit lung, suplu, destinat efectuării 
unor lucrări pe plăci cu circuite imprimate echipate aglomerat. Construcţia specială uşurează curăţarea 
pompei şi schimbarea vârfului de dezlipit.

Denumire
9157 Nr. 

comandă€
Pompă de dezlipire, 11,3 cm3  12,35  …0005
Vârf de dezlipit de schimb (set de câte 2 buc.)  5,05  …0100

(W933)

Pompă de dezlipit VAC X  

Formă Tip

9153 9156 Nr. 
comandăTip 75 Tip 130

€ €
Duză de flacără, dreaptă, nichelată FI  14,85   15,25  …0120

Duză de gaze fierbinți, dreaptă, nichelată EL  14,85   15,25  …0125
(W933) (W933)

Duză pentru Independent 75 și 130  

9153 0120 9153 0125 

Seturi de lipit cu gaze
9



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
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  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model

9163 9166 9169 9173 Nr. 
comandă

Sârmă de 
lipit, ∅ 2 mm

Lipire radio, 
∅ 2 mm

Lipire în 
electronică, 

∅ 1 mm

Lipire 
instalații, 
∅ 3 mm

€ € € €
Bobină de 100 g la cerere la cerere la cerere –  …0010
Bobină de 250 g la cerere la cerere la cerere la cerere …0025
Bobină de 500 g la cerere –  –  –  …0050

(W939) (W939) (W939) (W939)

Sârmă din aliaj pentru lipire  

9163 Sârmă din aliaj pentru lipire 
Sârmă din aliaj pentru lipire S 321 ISO 9453:2006 S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3 
ORH1/2.1.2.A. 
Pentru lipirea metalelor, cu excepția aluminiului, de ex. pe cutii, vase de alamă, fierbătoare de 
cupru, baterii și multe altele. Indicație: Nu este recomandabilă pentru lipiri in domeniul 
electrotehnicii şi electronicii. După încheierea operaţiilor de lipire, reziduurile de agent de 
decapare trebuie să fie îndepărtate, dacă acest lucru este posibil. Numai pentru uz comercial.

9166 Sârmă din aliaj pentru lipire, radio 
Sârmă din aliaj pentru lipire HS 10 2510 cu agent de decapare activat, pe bază de răşini, 
lipsit de efect coroziv asupra metalelor neferoase şi cu curgerea rapidă. ISO 9453:2006 
S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3 ROM1/1.1.2.B. Cu 2,5% conţinut de agent de decapare. Pentru 
efectuarea unor lucrări de lipire în domeniul electrotehnicii şi electronicii, electromontajelor, 
vehiculelor cu tracţiune mecanică, pentru lipirea cuprului, alamei, argintului precum şi pe 
suprafeţe de argint, cadmiu, nichel sau staniu. Numai pentru uz comercial.

9169 Sârmă din aliaj pentru lipire pentru montaje electronice 
Sârmă de lipit HF 32, cu flux de decapare colofoniu activat, fără halogeni. 
Reziduurile de agent de decapare rămase sunt transparente, uscate şi solide şi nu au efect 
coroziv. ISO 9453:2006 S-Sn60 Pb39Cu1 IEC 61190-1-3 ROLO/1.1.3.B. Cu 3,5% conţinut 
de agent de decapare. Pentru lipiri in domeniul electrotehnicii şi electronicii, tehnologiei 
telecomunicaţiilor şi în cel al miniaturizării Numai pentru uz comercial.

9173 Sârmă din aliaj pentru lipire pentru domeniul instalațiilor 
DVGW GW 2, ISO 9453:2006 S-Sn97Cu3/TC300. Domeniul temperaturii de topire 230 
până la 250 °C. Pentru lipiri la instalaţii de apă rece şi caldă, la sisteme de încălzire cu 
temperaturi de regim de până la 110 °C, conducte de ulei combustibil, în domeniul industriei 
alimentare, în domeniul frigotehnicii şi climatizării. 
 
Indicație: Poate fi utilizată cu pastă de montaj.

9169

9173

9163

Design: Conform ISO 9453: 2006 S-Pb60Sn40, bară extrudată, triunghiulară. Conținut de cositor: 40 %.

Utilizare: Pentru lucrări generale de lipire și cositorire. Numai pentru uz comercial.

9166

Dimensiune aprox. 
mm

Greutate pe tijă
g

UA 
 

9180 Nr. 
comandă€

11 x 440 circa 250 4 la cerere …0010
(W939)

Bară din cositor  

Sârme din aliaj pentru lipire

9
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Design: Conform DIN EN 29454-1 3.1.1.C.

Utilizare: Pentru lipirea moale a tablelor cositorite și a plăcilor cu plumb, precum și pentru cositorirea 
cuprului și a alamei. Indicaţie: Nu este recomandabilă pentru lipiri in domeniul electrotehnicii şi electronicii.

Indicație: Conține clorură de zinc, iritantă.

Execuție
9183 Nr. 

comandă€
 Cutie de 50 g la cerere …0005
Cutie de 100 g la cerere …0010

(W939)

Pastă de lipit  

Design: Conform DIN 8513, L-AG45Sn DVGW GW 2 3.2 + 4.3.2, tijă rotundă, aprox. 8 g.

Utilizare: Pentru instalații cu țeavă de cupru, apă rece și caldă, precum și instalații cu gaze.

Dimensiuni 
mm

Temperatură de lucru
°C

UA 
 

9198 Nr. 
comandă€

Bară
1,5 x 500 670 25 ∆ la cerere …0015

(W939)

Aliaj de lipit pe bază de argint  

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Design: Fără argint, conform DIN EN 1044-CP203 L-CuP6, interval de topire 710 °C, temperatură de lucru 
730 °C. 93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2.

Utilizare: Pentru instalații de cupru, apă rece și caldă și instalații de gaze. 
Lipirea de alamă şi aramă se poate face numai cu folosirea de agent de decapare.

Dimensiuni 
mm

Conţinut
kg

9197 Nr. 
comandă€

2 x 500 1 la cerere …0005
(W939)

Design: Conform DIN EN 29454-1 3.1.1.A.

Utilizare: Pentru lipirea moale a fierului, oțelului, cuprului, alamei și pentru lucrările generale de lipire. 

Indicație: Conține clorură de zinc, iritantă.

Execuție
9189 Nr. 

comandă€
 Flacon de 50 ml la cerere …0005
Flacon de 500 ml la cerere …0500

(W939)

Apă pentru lipit  

Aliaj dur de lipit, lipire cupru-fosfor  

Design: Plată, în tablă cositorită, peri naturali, lățime 9 mm.

Utilizare: Potrivită cel mai bine pentru aplicarea de pastă de lipit, pastă de sudură, acid clorhidric, ulei de 
găurire și așchiere, apă cu săpun și multe altele.

Lățime 
mm

Conţinut
Bucată

9192 Nr. 
comandă€

9 10 la cerere …0050
(W939)

Design: Livrare în cutie.

Utilizare: Pentru curățarea vârfurilor de lipit.

Dimensiuni 
mm

9195 Nr. 
comandă€

100 x 45 x 25 la cerere …0020
(W939)

Piatră de curățat Salmiak  

Pensulă pentru lichid decapant  

Accesorii de lipit
9
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Design: Conform DIN 3017. Din oţel zincat.

Denumire
9199 Nr. 

comandă€
Aprinzător gaz, cu piesa de fricțiune cu profil dreptunghiular.  5,35  …0005

Aprinzător gaz, cu roată de fricțiune  3,82  …0010
Piatră de aprinzător 3 x 20 mm (ambalaj cu 50 de bucăți)  22,67  …0015

(W942, W945)

Aprinzător gaz  

9199 0010

Design: Cu tehnologie modernă de filtrare și LCD pentru securitate ridicată (certificată conform EN 379 și 
EN 175) și recunoașterea culorilor (True Color). Cu reglare automată a nivelului de protecție de la nivelul de 
protecție 4 la nivelurile de protecție 9-13. Folosind butonul rotativ al potențiometrului extern, reglarea între 
nivelurile de protecție 9 și 13 poate fi relizată și manual, continuu. Masca mai dispune de asemenea şi de un 
sistem de reglare a timpului de deschidere. Prin intermediul acestuia se poate regla timpul de comutare între 
întunecat/neîntunecat. Alimentarea electrică se realizează prin intermediul unor celule fotovoltaice, astfel că nu 
mai este necesară înlocuirea bateriilor uzate. Panoul frontal și geamul de protecție pot fi înlocuite rapid și ușor.

Utilizare: Potrivit pentru sudarea MIG/MAG și cu electrod, sudarea TIG de la 40 amperi.

Timp de comutare lumină-întuneric 
ms

9223 Nr. 
comandă€

0,1  152,62  …0010
(W945)

Cască de sudură Solar Protect 2 m

Denumire
Dimensiuni

mm
9223 Nr. 

comandă€
Geam de protecție pentru interior (pachet de 5) 47 x 104  14,82  …0015

Geam de protecție pentru exterior (pachet de 10) 90 x 110  1,31  …0005
Bandă de cap –  15,54  …0020

(W945)

Accesorii pentru casca de sudură m

9223 0005 
 + 0015

Sticlă de protecție.

9223 0020 Bandă de cap

9223 0020

9223 0005

Design: Confecționată din plastic armat cu fibră de sticlă, cu mâner de plastic complet izolat. 
Livrarea fără geamuri. 
 
Indicație: Geam de protecție pentru sudură de 90 x 110 mm, a se vedea nr. comandă 9216 

sau 9219. 
Geam de protecție 90 x 110 mm, a se vedea nr. comandă 9222, 9223 sau 9224. 
Geam de protecție 40 x 110 mm, a se vedea nr. comandă 9222.

9210 Nr. comandă
€

22,49 …0010
(W945)

Mască de sudură cu vizor  

Design: Fabricată din plastic armat cu fibră de sticlă, cu o bandă de cap reglabilă. Livrarea fără 
geamuri. 
 
Indicație: Geam de protecție pentru sudură de 90 x 110 mm, a se vedea nr. comandă 9216 sau 9219. 

Geam de protecție 90 x 110 mm, a se vedea nr. comandă 9222 sau 9223.

9213 Nr. comandă
€

22,01 …0010
(W945)

Mască de sudură pentru protecția capului  

Căşti de sudură

9
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Design: Conform DIN 4646 și 4647. 
 
Indicație: Potrivit pentru 9210 și 9213.

Dimensiuni 
mm

Gradul de 
întunecare DIN

UA 
 

9216 9219 Nr. 
comandăne-oglindit oglindit

€ €
90 x 110  9 10  1,47   6,02  …0009
90 x 110 10 10  1,47   6,02  …0010
90 x 110 11 10  1,44   6,02  …0011
90 x 110 12 10  1,44   6,02  …0012
90 x 110 13 10  1,44   6,02  …0013

(W945) (W945)

Geam mască de sudură  

 
 

Design: Cu timbru CE. 
 
Indicație: Potrivit pentru 9210 și 9213.

Dimensiuni 
mm

UA 
 

9222 Nr. 
comandă€

90 x 110 10 ∆  0,51  …0010
40 x 110 10 ∆  0,27  …0015

(W945)

Geam-filtru de protecție, transparent  

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Dimensiuni 
mm

9228 Nr. 
comandă€

80 x 70 x 1  2,92  …0020
(W945)

Oglindă de schimb pentru sudură  

Design: Cu o oglindă dreptunghiulară, din oțel nichelat fixată pe o articulație 
autoblocantă rotundă, pentru o aliniere ușoară.

Design: Acoperire antiaderentă, clasă optică 1 EN166 CE, vedere pe distanță lungă. 
 
Indicație: Potrivit pentru 9210 și 9213.

Dimensiuni 
mm

UA 
 

9224 Nr. 
comandă€

90 x 110 100 ∆  0,97  …0005
(W945)

Geam filtru de protecție, sticlă USS  

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Dimensiuni 
mm

Lungime
mm

9225 9228 Nr. 
comandă

€ €9225 9228
80 x 70 x 1 500 470  16,66   7,00  …0010

(W945) (W945)

Oglindă pentru sudură  

9225 Cu suport magnetic și piese polare din fier moale, 
înșurubate, ghidate pe profil, precum și arbore 
flexibil.

Design: Rezistent la stropi, cu o durată de utilizare foarte lungă. 
 
Indicație: Potrivit pentru 9210, 9213 și 9223.

Dimensiuni 
mm

UA 
 

9223 Nr. 
comandă€

90 x 110 10 ∆  1,31  …0005
(W945)

Geam din plastic m

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

9228 Cu mâner cromat.

Geamuri mască de sudură, oglinzi pentru sudură
9
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Model Tip pop-nit
Domeniu de lucru ∅ mm

Duze
Cursă 
mm Nr. comandătoate materialele Alu pagina

NTH 

Cu arc de revenire. 

Standard 
PolyGrip®

2,4–4,0 
3,2–4,0

2,4–5,0
3,2–4,8

10/18, 10/24, 10/27, 10/32 8,0 9/52 9304 0005

NTS 

Cu arc de revenire. 

Standard 
PolyGrip® 

TRI-FOLD®

2,4–4,0
3,2–4,0

2,4–5,0
3,2–4,8
4,1–4,8

10/18, 10/24, 10/27, 10/32 8,0 9/52 9305 0005

NTX 

 

Standard 
PolyGrip® 

TRI-FOLD®

2,4–4,0
3,2–4,0

2,4–5,0
3,2–4,8
4,1–4,8

10/18, 10/24, 10/32 8,0 9/52 9300 0010

NTX-F 

Cu arc de revenire. 

Standard 
PolyGrip® 

TRI-FOLD®

2,4–4,0
3,2–4,0

2,4–5,0
3,2–4,8
4,1–4,8

10/24, 10/27, 10/32 8,0 9/52 9300 0015

Flipper® 

Cu arc de revenire. 

Standard 
PolyGrip® 

TRI-FOLD®

2,4–4,0
3,2–4,0

2,4–5,0
3,2–4,8
4,1–4,8

10/18, 10/24, 10/29 16,2 9/52 9306 0006

Flipper®Plus 

Cu arc de revenire. 

Standard 
PolyGrip® 

TRI-FOLD®

2,4–4,0
3,2–4,0

2,4–5,0
3,2–4,8
4,1–4,8

12/20, 12/24, 12/29 16,2 9/52 9307 0005

Clește combinat pentru pop-nituri și piulițe-nit M4–M6
HN 2 

 

Standard
PolyGrip®

G-Bulb
MEGA GRIP® 
BULB-TITE®

TRI-FOLD® 

3,0–6,4
3,2–4,8; 3,2–6,4*
4,8; 6,4*
4,8*; 6,4*
4,0*–7,7*
4,1–4,8

16/29, 16/32, 16/36, 16/40, 16/45 10,0 9/53 9309 0005

SN 2 Standard
PolyGrip®

G-Bulb
TRI-FOLD®

3,0–6,4
3,2–6,4
4,8
4,1–4,8

17/24, 17/29, 17/36, 17/40 10,5 9/53 9312 0005

 
* Sunt necesare accesorii speciale.

Duze pentru clești manuali de pop-nituri

∅  
mm Material NTH NTS/NTX/NTX-F/Flipper/Flipper®Plus HN 2 SN 2

2,4 Alu 10/18 10/18
3,2 CAP®-Alu, CAP®-Cu 10/18
3,0, 3,2 Alu, Cu, oțel, oțel inoxidabil, Stinox, Alu, PG-Alu, oțel PG 10/24 10/24 16/24 17/24
4,0 Alu, Cu 10/24 10/24 16/24 17/24
4,0 Oțel, CAP®-Alu, CAP®-Cu, Alu, PG-Alu 10/27 10/27 16/27 17/27
4,0 oţel inoxidabil, Stinox, oţel-PG; 10/29 16/29 17/29
4,8 CAP®-Alu, CAP®-Cu 10/29 16/29 17/29
4,8, 5,0 Alu, PG-Alu 10/32 10/32 16/29 17/29
4,8, 5,0 oţel, aluminiu 16/32 17/32
4,8, 5,0 oţel inoxidabil, Stinox, oţel-PG; 16/36 17/36
6,0 Alu 16/36 17/36
6,0 Oțel 16/40 17/40
6,4 Alu, PG-Alu 16/40 17/40
6,4 oţel, aluminiu 16/45 17/45

Prezentare generală - Clești pentru pop-nituri  

Cleşti pentru nituit
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Design: Fabricat din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate, cu brațele cleștelui forjate din oțel, arc de 
revenire pentru ejectarea automată a tijei nitului.

Conținutul pachetului de livrare: Clește de nituit manual NTH, 4 duze 10/18, 10/24, 10/27, 10/32, cheie 
de montaj.

Cursa 
mm

Lungime
mm

9304 Nr. 
comandă€

8 260  13,77  …0005
(W960)

Cleşte pentru nituire manuală NTH  

Design: Fabricat din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate, cu brațele cleștelui forjate din oțel, arc de 
revenire pentru ejectarea automată a tijei nitului. 

Conținutul pachetului de livrare: Clește de nituit manual NTS, 4 duze 10/18, 10/24, 10/27, 10/32, cheie 
de montaj.

Cursa 
mm

Lungime
mm

9305 Nr. 
comandă€

8 275  37,76  …0005
(W960)

Cleşte pentru nituire manuală NTS  

Design: Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, de înaltă calitate cu brațele cleștelui din oțel 
forjat crom-vanadiu.

Cursa 
mm

Lungime
mm

9300 Nr. 
comandă€

8 260  56,64  …0010
8 260  56,64  …0015

(W960)

Cleşte pentru nituire manuală NTX/NTX-F  

9300 0010 NTX fără arc de revenire. 
Livrare cu clește de nituit manual NTX, 3 duze 10/18, 10/24, 10/32, cheie de montaj.

9300 0015 NTX-F cu arc de revenire pentru ejectarea automată a tijei nitului. 
Livrarea se face cu cleşte pentru nituire manuală NTX-F, 3 capete de nituire 10/24, 
10/27, 10/32, cheie de montaj.

9300 0015

9300 0010

Design: Fabricat din aluminiu turnat sub presiune cu brațele cleștelui din oțel foarte temperat. 
Pentru fixarea pop-niturilor și piulițelor-nit cu un singur dispozitiv. Cu revenirea prin arc pentru 
ejectarea automată a tijei nitului şi cu arc de revenire. 

Conținutul pachetului de livrare: Clește de nituit manual Flipper® Plus, 3 duze pentru prelucrarea 
pop-niturilor 12/20, 12/24, 12/29 și 3 kituri de conversie pentru montajul piulițelor-nit (duză și 
piesă filetată) 12/M4, 12/M5, 12/M6, cheie de montaj, cheie hexagonală, piesă de ajutor pentru 
introducerea fălcilor mandrinei.

Indicație: Un clește de nituit  cu 2 funcții, în doar câțiva pași, cleștele pentru pop-nituri poate fi 
transformat într-un clește pentru piulițe-nit. Reechiparea se face în mai puţin de 1 minut.

Cursa 
mm

Lungime
mm

9307 Nr. 
comandă€

16,2 217  189,44  …0005
(W967)

Clește combinat pentru nituire Flipper® Plus  

Design: Fabricat din aluminiu turnat sub presiune cu brațele cleștelui din oțel foarte temperat. Cu sistem 
pentru evacuarea automată a mandrinei, recipient de colectare și arc de revenire. 

Conținutul pachetului de livrare: Clește de nituit manual Flipper®, 3 duze 10/18, 10/24, 10/29, cheie 
de montaj.

Cursa 
mm

Lungime
mm

9306 Nr. 
comandă€

16,2 221  68,95  …0006
(W960)

Clește de nituit manual Flipper®  

Cleşti pentru nituit
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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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Execuție
9307 Nr. 

comandă€
Duză BN 12/20 5,20  …1220
Duză BN 12/24 5,20  …1224
Duză BN 12/29 5,20  …1229
Duză BNM 12 / M4 6,00  …1204
Duză BNM 12 / M5 6,00  …1205
Duză BNM 12 / M6 6,00  …1206

(W966)

Accesorii pentru clește de nituit manual Flipper® Plus  

9307 1204–9307 1206 

9307 0104–9307 0106 

Execuție Conţinutul trusei
9302 9303 Nr. comandă

€ €
136 bucăți 1 Clește de nituit manual NTS (9305) 

40 pop-nituri de aluminiu/oțel 4 x 6 
câte 30 de pop-nituri de aluminiu/oțel 4 x 8; 4 x 12 
33 şaibe de 4,1 mm 
 1 burghiu special 
 1 cheie de montaj 10 mm

 56,64  –  …0005

941 bucăți 1 Clește de nituit manual NTX (9300 0010) 
câte 100 de pop-nituri de aluminiu/oțel 3 x 5; 3 x 7 
câte 80 de pop-nituri de aluminiu/oțel 3 x 8; 3 x 10; 
4 x 5; 4 x 6 
câte 70 de pop-nituri de aluminiu/oțel 3 x 12; 4 x 8 
câte 60 de pop-nituri de aluminiu/oțel 4 x 10; 4 
x 12 
90 de pop-nituri de cupru/oțel 3 x 6 
70 de pop-nituri de cupru/oțel 4 x 6

–   146,79  …0010

(W960) (W960)

Trusă de pop-nituri  

9302 Livrarea în cutie din plastic.

9303 Livrarea într-o cutie din tablă de oţel.

9303

9302

Design: Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, de înaltă calitate și protejat împotriva 
murdăriri datorită structurii sale. Re-prinderea repetată a tijei nitului chiar şi aflat în piesa 
prelucrată este posibilă fără dificultate.

Conținutul pachetului de livrare: Clește pentru nituire manual HN2, 5 duze 16/29, 
16/32, 16/36, 16/40, 16/45 și recipient de colectare.

Cursa 
mm

Lungime
mm

9309 Nr. 
comandă€

10 570  228,12  …0005
(W960)

Cleşte pentru nituire manuală cu pârghii HN 2  

Design: Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, de înaltă calitate și echipat cu o carcasă închisă. Datorită 
montării avantajoase a pârghiilor cu 4 elemente glisante articulate efortul manual necesar este redus în mod 
semnificativ.

Conținutul pachetului de livrare: Clește de nituit tip foarfecă SN 2, 5 duze 17/24, 17/29, 17/32, 17/40, 
17/45.

Cursa 
mm

Lungime deschis
mm

Lungime închis
mm

9312 Nr. 
comandă€

10,5 810 310  228,12  …0005
(W960)

Cleşte pentru nituire manuală cu pârghii/cu capul de acționare pliabil tip foarfecă SN 2  

Execuție
9307 Nr. 

comandă€
Tijă de tracțiune M4 completă 14,80  …0104
Tijă de tracțiune M5 completă 14,80  …0105
Tijă de tracțiune M6 completă 14,80  …0106

(W966)

Cleşti pentru nituire manuală, pistoale pentru pop-nituri
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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 Pop-nit
Domeniu de lucru ∅ mm

Duze
Forță
Cursă Nr. comandătoate materialele Alu pagina

PH 2 

 

Standard 
PolyGrip®

TRI-FOLD®

2,4*; 3,0–4,8
3,2–4,8
4,1–4,8

2,4*; 3,0–5,0 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36 8800 N
15 mm

9/55 9315 0005

TAURUS® 1 
 

Standard 
PolyGrip® 

TRI-FOLD®

2,4–3,2
3,2
4,1

2,4–4,0
4,0

17/18, 17/20, 17/22 5500 N
15 mm

9/55 9316 0003

TAURUS® 2 
 

Standard 
PolyGrip® 

TRI-FOLD®

4,0–5,0
3,2–4,8
4,1–4,8

4,0–6,0 17/24, 17/27, 17/29, 17/32 11000 N
18 mm

9/55 9316 0005

TAURUS® 3 

 

Standard
PolyGrip®

G-Bulb
MEGA GRIP® 

BULB-TITE®

4,8–6,4
3,2–4,8
4,8–6,4
4,8–6,4
4,0–7,7

3,2–6,4
17/36, 17/40, 17/45 18000 N

25 mm
9/55 9316 0007

TAURUS® 4 Standard
PolyGrip®

G-Bulb
MEGA GRIP® 

BULB-TITE®

4,8–6,4
3,2–6,4
4,8–6,4
4,8–6,4
4,0–7,7

4,8–8,0 17/36, 17/40, 17/45 23000 N
19 mm

9/55 9316 0009

* Sunt necesare accesorii speciale.

Duze pentru pistoale pneumatico-hidraulice de pop-nituri

∅ nit 
mm

Material PH 2 TAURUS® 1–4

2,4 Alu 10/18 17/18
3,2 CAP®-Alu, CAP®-Cu 10/18 17/18
3,0 Alu/Cu 17/20
3,0 Alu, Cu, oțel, oțel inoxidabil, Stinox, Alu/Alu 17/22
3,0, 3,2 Alu, Cu, oțel, oțel inoxidabil, Stinox, Alu, PG-Alu, oțel PG 10/24
3,0, 3,2 Alu, Cu, oțel, oțel inoxidabil, Stinox, PG-Alu, PG-oțel, PG-oțel inoxidabil 17/24
4,0 Alu, Cu, CAP ® -Alu, CAP ® -CU 16/24 17/24
4,0 Oțel, aluminiu, PG-aluminiu 16/27 17/27
4,0 oţel inoxidabil, Stinox, oţel-PG; 16/29
4,0 Oțel inoxidabil, Stinox, oțel PG, oțel inoxidabil PG 17/29
4,8, 5,0 Alu, CAP®-Alu, CAP®-Cu, PG-Alu 16/29 17/29
4,8, 5,0 oţel, aluminiu 16/32 17/32
4,8, 5,0 oţel inoxidabil, Stinox, oţel-PG; 16/36
4,8, 5,0 Oțel inoxidabil, Stinox, oțel PG, oțel inoxidabil PG, G-Bulb 17/36
6,0 Alu 17/36
6,0 Oțel 17/40
6,4 Alu 17/40
6,4 Oțel, aluminiu, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil PG, G-Bulb 17/45
8,0 Alu 17/45

Prezentare generală - Pistoale pneumatico-hidraulice pentru pop-nituri  

Pistoale pentru pop-nituri
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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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Design: Capul hidraulic din aluminiu, care poate fi reglat cu 360°, este echipat cu o suprafață cilindrică 
rezistentă la uzură. Cilindrul pneumatic este confecţionat din aluminiu turnat sub presiune, pistoanele, care 
se deplasează fără probleme şi sunt rezistente la uzură mecanică, din oţel călit şi cromate dur. 

Conținutul pachetului de livrare: Pistol de pop-nituri PH 2, 5 duze 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36, 
recipient de colectare, set de fălci de mandrină, 2 chei de montaj MSU și MSZ.

Cursa 
mm

Consumul de aer per nit
l

Forţa de aplicare a 
niturilor la 6 bar

N

9315 Nr. 
comandă

€
15 1,2–1,8 8800  634,00  …0005

(W963)

Pistol pneumatico-hidraulic PH 2 pentru pop-nituri  

Design: Cu dispozitiv integrat de protecţie împotriva proiectării în spaţiul înconjurător a 
tijelor niturilor. Amplasarea racordului în partea din spate elimină inconvenientele în timpul 
utilizării provocate de furtunul de alimentare. Aspirarea niturilor este posibilă numai după 
ridicarea aparatului. Cursa aparatului este acordată cu un ciclu scurt.

Conținutul pachetului de livrare: Pistol de pop-nituri din seria TAURUS®-Serie, 2 chei de 
montaj SW 12/14, SW 14/17, sticlă de ulei hidraulic 100 ml, recipient pentru umplere 
ulei.

Cursa 
mm

Consumul de aer per nit
l

Forţa de aplicare a 
niturilor la 6 bar

N

9316 Nr. 
comandă

€
15 1,0  5500  819,00  …0003
18 2,3 11000  848,00  …0005
25 4,8 18000  1119,00  …0007
19 4,8 23000  1214,00  …0009

(W963)

Pistol pneumatico-hidraulic TAURUS® pentru pop-nituri  

9316 0003 TAURUS® 1 
Livrat cu 3 duze 17/18, 17/20, 17/22.

9316 0005 TAURUS® 2 
Livrare cu 4 duze 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

9316 0007 TAURUS® 3 
Livrat cu 3 duze 17/36, 17/40, 17/45.

9316 0009 TAURUS® 4 
Livrat cu 3 duze 17/36, 17/40, 17/45.

9316 0009

9316 0007

9316 0005

9316 0003

Denumire potrivit pentru
9316 Nr. 

comandă€
Set de fălci de mandrină, format din 3 piese Seria TAURUS® Pro  16,70  …0300

(W966)

Accesorii pentru pistoalele pneumatico-hidraulice pentru pop-nituri  

Pistoale cu pop-nituri
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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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∅ nit 
mm Material AccuBird® AccuBird® Pro PowerBird® Ediția Pro Gold iBird® Pro

2,4 Alu 17/18 (2100) 17/18 (1800)
3,2 CAP®-Alu, CAP®-Cu 17/18 (1400) 17/18 (1300)
3,0, 3,2 Alu 17/24 (1100) 17/24 (1100)
3,0, 3,2 Oțel 17/24 (1100) 17/24 (1100)
3,0, 3,2 Oțel inoxidabil 17/24 (1100) 17/24 (1100)
4,0 Alu 17/24 (1100) 17/24 (1100)
4,0 Oțel 17/27 (1000) 17/27 (1000)
4,0 Oțel inoxidabil 17/29 (900) 17/29 ( 950)
4,8, 5,0 Alu 17/29 (800) 17/29 ( 850) 17/32 (1000) 17/32 (1000)
4,8, 5,0 Oțel 17/32 (600) 17/32 (750) 17/32 (1000) 17/32 (1000)
4,8, 5,0 Oțel inoxidabil 17/36 (500) 17/36 (550) 17/36 (900) 17/36 (700)
6,0 Alu 17/36 (350) 17/36 (400) 17/36 (900) 17/36 (650)
6,0 Oțel 17/40 (600) 17/40 (600) 17/40 (500)
6,4 Alu, PG-Alu 17/45 (700) 17/45 (700) 17/45 (550)
6,4 Oțel 17/45 (500) 17/45 (450)
8,0 Alu 17/45 (600) 17/45 (500)

Model Pop-nit
Domeniu de lucru ∅ mm

Duze
Forță
Cursă Nr. comandătoate materialele Alu pagina

AccuBird® 

 

Standard
PolyGrip®

G-Bulb
BULB-TITE®

TRI-FOLD®

2,4–5,0
3,2–4,8
4,8
4,0–5,2
4,1–4,8

2,4–6,0

4,0–6,3

17/24, 17/27, 17/29, 17/32 10000 N
20 mm

9/57 9320 0005
(1 

acumulator)
9320 0007

(2 
acumulatori)

AccuBird® Pro 

 

Standard
PolyGrip®

G-Bulb
BULB-TITE®

TRI-FOLD®

2,4–6,4
3,2–4,8
6,4
4,0–5,2
4,1–4,8

2,4–8,0
 
 
4,0–6,3

17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 
17/32, 17/36, 17/40

13000 N
25 mm

9/57 9320 0011
(1 

acumulator)
9320 2011

(fără 
acumulator)

PowerBird® Ediția Pro Gold 
 

Standard
PolyGrip®

G-Bulb
MEGA GRIP® 

BULB-TITE®

TRI-FOLD®

2,4*; 3,0*; 3,2–6,4
3,2–6,4
4,8–6,4
4,8–6,4
4,0–6,3; 7,7*
4,1–4,8

2,4*; 3,0*; 3,2–8,0 17/32, 17/36, 17/40, 17/45    20000 N
25 mm

9/57 9318 0020
(1 

acumulator)
9318 2020

(fără 
acumulator)

iBird® Pro 

 

Standard
PolyGrip®

G-Bulb
MEGA GRIP® 

BULB-TITE®

TRI-FOLD®

2,4*; 3,0*; 3,2–6,4
3,2–6,4
4,8–6,4
4,8–6,4
4,0–6,3; 7,7*
4,1–4,8

2,4*; 3,0*; 3,2–8,0 17/32, 17/36, 17/40, 17/45 20000 N
25 mm

9/58 9318 0015
(1 

acumulator)

Poate fi conectat în rețea cu un smartphone, tabletă și PC prin intermediul unei aplicații. 
Aplicația arată starea de funcționare, citirile contorului și evenimentele speciale.

* Sunt necesare accesorii speciale.

Duze pentru pistoale cu acumulatori pentru pop-nituri și numărul de nituiri cu o încărcare a acumulatorului

Prezentare generală - Pistoale cu acumulatori pentru pop-nituri  

Pistoale cu acumulatori pentru pop-nituri
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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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Design: Carcasă compactă, rezistentă la impact, mişcarea de avans şi de retragere a mecanismului de 
prindere realizându-se cu aceeaşi viteză. După încheierea operaţiei de nituire se produce instantaneu 
readucerea în poziţia iniţială.

Cursa 
mm

Forţa de aplicare a niturilor
N

9320 Nr. 
comandă€

20 10000 la cerere …0005
20 10000 la cerere …0007
25 13000  829,00  …0011
25 13000  695,00  …2011

(W952,W964)

Pistol de nituit cu acumulator din seria AccuBird®  

cu al 
2-lea 

acumulator

cu al 
2-lea 

acumulator

9320 0005 + 
9320 0007

9320 0011

9320 0005 AccuBird® 
Livrare cu acumulator cu schimbare rapidă 14,4 V/2,0 Ah, încărcător rapid 
14,4 V, 4 duze 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, cheie de montaj, într-o cutie 
din plastic.

9320 0007 AccuBird® cu a doua acumulator 
Livrat cu 2 acumulatori cu schimbare rapidă 14,4 V/2,0 Ah, încărcător rapid 
14,4 V, 4 duze 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, cheie de montaj, într-o cutie 
din plastic.

9320 0011

m
AccuBird® Pro 
Lucrează până la de 4 ori mai repede decât alte pistoale de nituit 
comparabile. 
Livrare cu acumulator cu schimbare rapidă 18,0 V/2,0 Ah, încărcător rapid 
de 12,0 V la 36,0 V, 7 duze 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 
17/40, mufă de presare 5 mm, cheie de montaj, în L-Boxx.

9320 2011

m
AccuBird® Pro 
Lucrează până la de 4 ori mai repede decât alte pistoale de nituit 
comparabile. 
Livrare fără acumulator cu schimbare rapidă și fără încărcător rapid, 7 duze 
17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, priză de presiune 5 
mm, cheie de montaj, într-o cutie de carton.

Design: Carcasă compactă, rezistentă la impact, cmişcarea de avans şi de retragere a mecanismului de 
prindere realizându-se cu aceeaşi viteză. După încheierea operaţiei de nituire se produce instantaneu 
readucerea în poziţia iniţială. Lucrează până la de 4 ori mai repede decât alte pistoale de nituit comparabile. 
Deosebit de puternice, fixează pop-nituri de tip G-Bulb și PolyGrip® de până la ∅ 6,4 mm.

Cursa 
mm

Forţa de aplicare a niturilor
N

9318 Nr. 
comandă€

25 20000  1279,00  …0020
25 20000  1145,00  …2020

(W952)

Pistol de nituit cu acumulator din seria PowerBird® m

9318 0020 PowerBird® Ediția Pro Gold 
Livrare cu acumulator cu schimbare rapidă 18,0 V/2,0 Ah, 
încărcător rapid de 12,0 V la 36,0 V, 4 duze 17/32, 17/36, 17/40, 
17/45, cheie de montaj, în L-Boxx.

9318 2020 PowerBird® Ediția Pro Gold 
Livrare fără acumulator cu schimbare rapidă și fără încărcător 
rapid, 4 duze 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, cheie de montaj, într-o 
cutie.

9318 0020

 

CAS UN SISTEM DE ACUMULATORI COMUN 

Baza sistemului Cordless Alliance (CAS) este tehnologia cu acumulatori de la Metabo. Dublă libertate pentru utilizatorii profesioniști din 
comerț și industrie. Cu sistemul de acumulatori, nu numai că puteți lucra fără cablu conectat la priză, dar puteți utiliza și mașini de la diferiți 
producători.

Pistoale cu acumulatori pentru pop-nituri
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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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Design: Conectare la aplicația iBird® Pro (Android/iOS) prin WiFi sau Bluetooth foarte ușoară folosind un 
cod QR. Este posibilă legătura simultană cu până la 3 smartphone-uri, tablete sau PC-uri. Aplicația iBird® Pro 
arată, printre altele, starea acumulatori, numărul de nituiri și evenimente speciale, cum ar fi nivelul de umplere 
al containerului de colectare, mesajele de avarie, instrucțiunile de întreținere și istoricul. Inel de semnalizare 
(inel Andon) pentru vizualizarea proceselor de nituire/mesajelor de semnalizare, culoarea este reglabilă în mod 
individual prin App-ul mai sus menţionat. 

Conținutul pachetului de livrare: Pistol de nituire iBird® Pro, 4 duze 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, acumulator 
cu schimbare rapidă 18 V/2,0 Ah, încărcător rapid 12,0 V la 36,0 V, cheie de montaj, L-Boxx.

Indicație: Un asistent pentru procesul de setare este, de asemenea, inclus în software-ul Premium, disponibil 
separat. În acel soft se pot adăuga configuraţii pentru nituri, redacta liste de job-uri pentru efectuarea 
lucrărilor configurate în prealabil şi realiza evaluări ale operaţiilor de nituire executate. Conectarea în rețea 
oferă numeroase valori adăugate, precum controlul proceselor de nituire, fiabilitatea procesării, afișarea stării 
și afișări de service, precum și accesul rapid și ușor la instrucțiunile de operare, întreținere și reparații. Toate 
acestea se materializează în posibilitatea optimizării producției.

Cursa 
mm

Forţa de aplicare a niturilor
N

9318 Nr. 
comandă€

25 20000  1633,00  …0015
(W952)

Pistol de nituit cu acumulator Bird® Pro m

Design: Evaluarea procesului de setare, cu detectarea erorilor, notificarea în aplicație și prin inelul Andon. 
Mod de învăţare configurația configuraţiei de nituire. Crearea listelor de joburi pentru prelucrarea diferitelor 
configurații de nituri. Pentru smartphone-uri, tablete şi PC-uri (Android şi iOS)

Denumire
9313 Nr. 

comandă€
Asistent pentru procesul de setare  291,50  …1000

(W001)

Software Premium pentru aparat de nituire cu acumulator iBird® Pro  

Denumire potrivit pentru
9322 Nr. 

comandă€
Acumulator Li-ion de 14,4 V/2,0 

Ah, de încărcat la priză
AccuBird®, PowerBird®, FireBird®  132,50  …0025

Acumulator Li-ion de 14,4 V/4,0 
Ah, de încărcat la priză

AccuBird®, PowerBird®, FireBird®  182,00  …0030

Acumulator culisant Li-ion, 18,0 V / 2,0 Ah AccuBird® Pro, iBird® Pro, FireBird® Pro, FireBird® Pro Gold Edition, FireBird® Ediția Pro S Gold  55,00  …0035
Acumulator culisant Li-ion, 18,0 V / 4,0 Ah AccuBird® Pro, iBird® Pro, FireBird® Pro, FireBird® Pro Gold Edition, FireBird® Ediția Pro S Gold  108,00  …0040

Încărcător rapid, 14,4 V Acumulator plug-in  105,00  …0006
Set de fălci de mandrină AccuBird®  9,00  …0020

Încărcător rapid, 12,0 V la 36,0 V. Acumulator culisant  45,00  …0045
(W001,W966)

Accesorii pentru pistoale de nituit cu acumulator  

9322 00459322 00069322 00359322 00309322 0025

Pistoale cu acumulatori pentru pop-nituri
9



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.

9/59

Execuție Etanşeitate Rezistență la coroziune
Cap plat și rotunjit 
Nr. comandă Cap înecat Nr. comandă Cap lat Nr. comandă

pop-nituri PolyGrip® cu utilizări multiple 
Compensează erorile de găurire (centrare). 
Înlocuiește până la 5 pop-nituri convenționale.

Aluminiu/oțel rezistent la stropire • • 9327 3208–4817 9329 0410–4825

Aluminiu/oțel inoxidabil rezistent la stropire • • • 9331 0410–4815

Oțel/oțel • 9333 0410–4817 9334 0413

pop-nituri PolyBulb® cu utilizări multiple
Pentru nituirea materialelor moi și fragile. Înlocuiește până la 3 pop-nituri convenționale.

Aluminiu/oțel rezistent la stropire • • 9342 4811–4816

pop-nituri standard
Programul universal oferă combinația potrivită de materiale pentru fiecare aplicație.

Aluminiu/oțel • • 9324 0304–4830 9325 0306–0530 9360 0406–0420

Aluminiu/oțel • • 9361 4808–4825

Aluminiu/oțel • • 9362 0510–0516

Aluminiu/oțel • • 9363 0508–0530

Aluminiu/oțel inoxidabil • • • 9364 0306–0535

Oțel/oțel • 9365 0305–4825

Cupru/bronz • • • 9336 0308

Oțel inoxidabil/
oțel inoxidabil

• • • • 9335 0306–4814

pop-nituri CAP®

Pop-nit de tip cupă, pentru îmbinări etanșe față de aer și apă.

Aluminiu/oțel etanșe la aer și apă • • 9330 0408–4895

Aluminiu/oțel inoxidabil etanșe la aer și apă • • • 9332 0408–4895

Matrice de selecție pop-nituri  

De ce pop-niturile GESIPA®?  

Polygrip® 

4 x10 înlocuit 7337 
4 x 5  4 x 6  4 x 7  4 x 8  4 x10 

Standard conform DIN 

Pop-niturile GESIPA© depășesc standardele EN ISO 15489 cu 
privire la toleranță și diametrul orificiului, rezistența minimă la 
forfecare și la tracțiune precum și lungimea de strângere.

Certificare ETA conform Regulamentului UE nr. 305/2011 privind 
produsele de construcții. 

Marcaj ETA în spatele tijei nitului: pop-nituri care întrunesc cerințele 
Regulamentul UE Nr. 305/2011 privind produsele pentru construcții și 
înainte de aceasta Autorizația Tehnică Europeană de Omologare (ETA).

1. Pentru o lungime adecvată a tijiei (puncte de rupere la capete).
    Ruperea nu trebuie repetată de mai multe ori pentru nituri mai lungi.
2. Fixare de înaltă calitate datorită materialelor selecționate cu grijă și a   
    geometriei sofisticate.
3. Fiecare nit este curățat, tratat termic și galvanizat. Aceastea asigură o operare  
    curată și o durată lungă de viață a dispozitivului de nituire.
4. Verificarea permanentă a calității fabricației prin tehnologia modernă de  
    măsurare cu infraroșu.
5. Se pot executa tipuri speciale pentru aplicații specifice.
6. Made in Germany.

 

Pop-niturile PolyGrip®: 
Recomandate în special atunci când grosimea materialului nituit este 
schimbată frecvent.

• Domeniu mare de prindere. 
• Reducerea varietății de dimensiuni. 
• Mai puține erori datorate reducerii riscului de confuzie. 
• Cea mai bună umplere a orificiilor alezate, chiar și în cazul găurilor cu 
toleranță mare. 
• Blocare fiabilă a tijei la presare. 
• Conexiune de înaltă rezistență a nitului și o închidere curată a capului de 
nituire.

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

9/60

Design: Nitu tubular și mandrina 
nitului din oțel zincat.

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9333 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,0 x 10,0 1,5–6,5 4,1 500 ∆  65,43  …0410
(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9333 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,0 x 13,0 4,5–9,0 4,1 500 ∆  81,30  …0413
(W962)

Pop-nit PolyGrip® cu utilizări multiple, standard oțel/oțel, cu cap plat și rotunjit  

Nit:
Oţel

zincat

Dorn
de nituit:

Oţel 
zincat

Design: Pop-nit din Al AlMg 2,5, 
cu tija tubulară din oţel zincat.

Pop-nit PolyBulb® cu utilizări multiple, standard aluminiu / oțel, cap plat și rotunjit  

Dorn
de nituit:

Oţel 
zincat

Nit:
Alu

AlMg 2,5

Design: Pop-nit din Al AlMg 2,5, 
cu tija tubulară din oţel zincat.

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9327 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

3,2 x  8,0 0,5–5,0 3,3 1000 ∆  34,48  …3208
3,2 x  9,5 1,5–6,5 3,3 1000 ∆  36,41  …3295
4,0 x 10,0 0,5–6,5 4,1  500 ∆  42,38  …0410
4,0 x 13,0 3,5–9,5 4,1  500 ∆  50,57  …0413

(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9327 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,0 x 17,0 7,0–13,0 4,1 500 ∆  62,13  …0417
4,8 x 10,0ETA 0,5– 6,5 4,9 500 ∆  53,58  …4810
4,8 x 15,0ETA 4,5–11,0 4,9 500 ∆  70,32  …4815
4,8 x 17,0ETA 6,5–13,0 4,9 500 ∆  80,08  …4817

(W962)

Pop-nit PolyGrip® cu utilizări multiple, standard aluminiu/oțel, cap plat și rotunjit  

Dorn
de nituit:

Oţel 
zincat

Nit:
Alu

AlMg 2,5

Design: Pop-nit din Al AlMg 2,5, 
cu tija tubulară din oţel zincat.

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm
∅ al 

capului

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9329 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,0 x 10,0 K 12 0,5–6,5 4,1 500 ∆  63,70  …0410
4,0 x 13,0 K 12 3,5–9,5 4,1 500 ∆  70,32  …0413
4,8 x 10,0ETA K 16 0,5–6,5 4,9 250 ∆  79,50  …4810

(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm
∅ al 

capului

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9329 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,8 x 15,0ETA K 16  4,5–11,0 4,9 250 ∆  97,46  …4815
4,8 x 17,0ETA K 16  6,5–13,0 4,9 250 ∆  102,84  …4817
4,8 x 25,0ETA K 16 11,0–19,5 4,9 100 ∆  133,59  …4825

(W962)

Pop-nit PolyGrip® cu utilizări multiple, aluminiu/oțel, cap lat  

Dorn
de nituit:

Oţel 
zincat

Nit:
Alu

AlMg 2,5

Design: Nitu tubullar din aluminiu 
AlMg 2.5, tija tubulară din oțel 
inoxidabil A2 (1.4541).

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9331 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,0 x 10,0ETA 0,5–6,5 4,1 500 ∆  68,30  …0410
4,0 x 13,0ETA 3,5–9,5 4,1 500 ∆  78,51  …0413

(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9331 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,8 x 10,0ETA 0,5– 6,5 4,9 500 ∆  101,70  …4810
4,8 x 15,0ETA 4,5–11,0 4,9 500 ∆  115,70  …4815

(W962)

Pop-nit PolyGrip® cu utilizări multiple, standard aluminiu/oțel, inoxidabil, cap plat și rotunjit  

Nit:
Alu

AIMG 2,5

Dorn
de nituit:

Oţel 
inoxidabil

A2

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9342 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,8 x 11,0 1,5–6,0 4,9 500 ∆  89,35  …4811
(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9342 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,8 x 16,0 6,0–10,0 5,1 500 ∆  107,67  …4816
(W962)

Pop-nituri
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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.

9/61

Design: Pop-nit din Al AlMg 3, 
cu tija tubulară din oţel zincat.

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9324 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

2,4 x  4,0  0,5– 2,0 2,5 1000 ∆  28,15  …2404
2,4 x  6,0  1,5– 3,5 2,5 1000 ∆  31,11  …2406
2,4 x  8,0  4,0– 6,0 2,5 1000 ∆  33,76  …2408
3,0 x  4,0  0,5– 1,5 3,1 500 ∆  28,15  …0304
3,0 x  5,0  1,5– 2,5 3,1 500 ∆  28,24  …0305
3,0 x  6,0  2,5– 3,5 3,1 500 ∆  28,31  …0306
3,0 x  7,0  3,5– 4,5 3,1 500 ∆  29,02  …0307
3,0 x  8,0  4,5– 5,0 3,1 500 ∆  31,74  …0308
3,0 x 10,0  5,0– 7,0 3,1 500 ∆  34,12  …0310
3,0 x 12,0  7,0– 9,0 3,1 500 ∆  37,85  …0312
3,0 x 14,0  9,0–11,0 3,1 500 ∆  43,75  …0314
3,0 x 16,0 11,0–13,0 3,1 500 ∆  50,77  …0316
3,2 x  4,0  0,5– 1,5 3,3 500 ∆  28,66  …3204
3,2 x  6,0  1,5– 3,5 3,3 500 ∆  29,02  …3206
3,2 x  8,0  3,5– 5,0 3,3 500 ∆  32,46  …3208
3,2 x 10,0  5,0– 7,0 3,3 500 ∆  34,97  …3210
3,2 x 12,0  7,0– 9,0 3,3 500 ∆  40,72  …3212
3,2 x 14,0  9,0–11,0 3,3 500 ∆  45,97  …3214
3,2 x 16,0 11,0–13,0 3,3 500 ∆  53,58  …3216
4,0 x  5,0  0,5– 1,5 4,1 500 ∆  32,46  …0405
4,0 x  6,0  1,5– 3,0 4,1 500 ∆  32,46  …0406
4,0 x  7,0  3,0– 4,0 4,1 500 ∆  38,43  …0407
4,0 x  8,0  4,0– 5,0 4,1 500 ∆  34,97  …0408
4,0 x 10,0  5,0– 6,5 4,1 500 ∆  39,57  …0410
4,0 x 12,0  6,5– 8,5 4,1 500 ∆  44,17  …0412
4,0 x 14,0  8,5–10,5 4,1 500 ∆  50,35  …0414
4,0 x 16,0 10,5–12,5 4,1 500 ∆  55,67  …0416
4,0 x 18,0 12,5–14,5 4,1 500 ∆  60,40  …0418
4,0 x 20,0 14,5–16,5 4,1 500 ∆  66,08  …0420
4,0 x 25,0 16,5–21,5 4,1 500 ∆  80,31  …0425

(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9324 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,0 x 30,0 21,5–26,0 4,1 250 ∆  117,50  …0430
4,8 x  8,0  2,5– 4,5 4,9 500 ∆  47,99  …4808
4,8 x 10,0  4,5– 6,0 4,9 500 ∆  50,57  …4810
4,8 x 12,0  6,0– 8,0 4,9 500 ∆  57,17  …4812
4,8 x 14,0  8,0–10,0 4,9 500 ∆  62,63  …4814
4,8 x 16,0 10,0–12,0 4,9 500 ∆  69,96  …4816
4,8 x 18,0 12,0–14,0 4,9 500 ∆  84,62  …4818
4,8 x 20,0 14,0–15,0 4,9 250 ∆  95,17  …4820
4,8 x 25,0 15,0–20,0 4,9 250 ∆  105,15  …4825
4,8 x 30,0 20,0–25,0 4,9 100 ∆  129,57  …4830
5,0 x 8,0ETA  2,5– 4,5 5,1 500 ∆  51,00  …0508
5,0 x 10,0ETA  4,5– 6,0 5,1 500 ∆  53,58  …0510
5,0 x 12,0ETA  6,0– 8,0 5,1 500 ∆  57,53  …0512
5,0 x 14,0ETA  8,0–10,0 5,1 500 ∆  63,70  …0514
5,0 x 16,0ETA 10,0–12,0 5,1 500 ∆  70,46  …0516
5,0 x 18,0ETA 12,0–14,0 5,1 500 ∆  85,97  …0518
5,0 x 20,0ETA 14,0–15,0 5,1 250 ∆  96,96  …0520
5,0 x 25,0ETA 15,0–20,0 5,1 250 ∆  108,74  …0525
5,0 x 30,0ETA 20,0–25,0 5,1 100 ∆  124,61  …0530
5,0 x 35,0ETA 25,0–30,0 5,1 100 ∆  145,44  …0535
5,0 x 40,0ETA 30,0–35,0 5,1 100 ∆  166,70  …0540
5,0 x 45,0ETA 35,0–40,0 5,1 100 ∆  197,37  …0545
5,0 x 50,0ETA 40,0–45,0 5,1 100 ∆  215,76  …0550
6,0 x 10,0  3,0– 5,0 6,1 250 ∆  78,94  …0610
6,0 x 12,0  5,0– 7,0 6,1 250 ∆  83,74  …0612
6,0 x 16,0  7,0–11,0 6,1 250 ∆  95,39  …0616
6,0 x 18,0 11,0–13,0 6,1 250 ∆  100,26  …0618
6,0 x 20,0 13,0–15,0 6,1 250 ∆  106,37  …0620
6,0 x 25,0 15,0–20,0 6,1 200 ∆  132,15  …0625
6,0 x 30,0 20,0–24,0 6,1 200 ∆  157,87  …0630

(W962)

Pop-nit, aluminiu/oțel standard, cap plat și rotunjit  

Nit:
Alu

AlMg 3

Dorn
de nituit:

Oţel 
zincat

Design: Pop-nit din Al AlMg 3, 
cu tija tubulară din oţel zincat.

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9325 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

3,0 x  6,0 1,5– 3,5 3,1 500 ∆  29,81  …0306
3,0 x  8,0 3,5– 5,0 3,1 500 ∆  32,97  …0308
3,0 x 10,0 5,0– 7,0 3,1 500 ∆  35,69  …0310
3,0 x 12,0 7,0– 9,0 3,1 500 ∆  39,57  …0312
3,0 x 16,0 9,0–13,0 3,1 500 ∆  51,36  …0316
4,0 x  6,0 1,5– 3,0 4,1 500 ∆  33,40  …0406
4,0 x  8,0 3,0– 5,0 4,1 500 ∆  36,05  …0408
4,0 x 10,0 5,0– 6,5 4,1 500 ∆  40,72  …0410

(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9325 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,0 x 12,0  6,5– 8,5 4,1 500 ∆  45,54  …0412
4,0 x 16,0 10,5–12,5 4,1 500 ∆  57,32  …0416
5,0 x 10,0  4,5– 6,0 5,1 500 ∆  54,37  …0510
5,0 x 12,0  6,0– 8,0 5,1 500 ∆  58,68  …0512
5,0 x 16,0  8,0–12,0 5,1 500 ∆  72,83  …0516
5,0 x 20,0 14,0–15,0 5,1 250 ∆  97,97  …0520
5,0 x 25,0 15,0–20,0 5,1 250 ∆  109,82  …0525

(W962)

Pop-nit, aluminiu/oțel, cap înecat 120°  

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Nit:
Alu

AlMg 3

Dorn
de nituit:

Oţel 
zincat

Pop-nituri

9



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

9/62

Design: Pop-nit din Al AlMg 3, 
cu tija tubulară din oţel zincat.

Tija nitului ∅ x lungime 
mm

grosimea materialului de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9360 9363 9361 Nr. 
comandăK 12 K 14 K 16

€
1000 bucăți

€
1000 bucăți

€
1000 bucăți9360 9363 9361

4,0 x  8,0  3,0– 5,0 4,1 500 ∆ – –  54,09  –  –  …0408
4,0 x 10,0  5,0– 6,5 4,1 500 ∆ – –  59,55  –  –  …0410
4,0 x 12,0  6,5– 8,5 4,1 500 ∆ – –  63,27  –  –  …0412
4,0 x 16,0  8,5–12,5 4,1 500 ∆ – –  74,63  –  –  …0416
4,0 x 20,0 12,5–16,5 4,1 250 ∆ – –  92,16  –  –  …0420
4,8 x  8,0  2,5– 4,5 4,9 – – 250 ∆ –  –   70,46  …4808
4,8 x 10,0  4,5– 6,0 4,9 – – 250 ∆ –  –   76,27  …4810
4,8 x 12,0  6,0– 8,0 4,9 – – 250 ∆ –  –   83,38  …4812
4,8 x 16,0  8,0–12,0 4,9 – – 250 ∆ –  –   94,38  …4816
4,8 x 20,0 12,0–15,0 4,9 – – 250 ∆ –  –   109,96  …4820
4,8 x 25,0 15,0–20,0 4,9 – – 250 ∆ –  –   128,34  …4825
5,0 x 8,0ETA  2,5– 4,5 5,1 – 250 ∆ – –   62,35  –  …0508
5,0 x 10,0ETA  4,5– 6,0 5,1 – 250 ∆ – –   68,01  –  …0510
5,0 x 12,0ETA  6,0– 8,0 5,1 – 250 ∆ – –   74,92  –  …0512
5,0 x 14,0ETA  8,0–10,0 5,1 – 250 ∆ – –   78,87  –  …0514
5,0 x 16,0ETA 10,0–12,0 5,1 – 250 ∆ – –   85,47  –  …0516
5,0 x 18,0ETA 12,0–14,0 5,1 – 250 ∆ – –   93,44  –  …0518
5,0 x 20,0ETA 14,0–15,0 5,1 – 250 ∆ – –   104,21  –  …0520
5,0 x 25,0ETA 15,0–20,0 5,1 – 250 ∆ – –   125,19  –  …0525
5,0 x 30,0ETA 20,0–25,0 5,1 – 100 ∆ – –   149,17  –  …0530

(W962) (W962) (W962)

Pop-nit, aluminiu/oțel, cap lat  

Nit:
Alu

AlMg 3

Dorn
de nituit:

Oţel 
zincat

 
 
 

Design: Nit gol din oțel zincat, 
tija tubulară din oțel galvanizat.

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9365 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

3,0 x  6,0 2,0–3,0 3,1 500 ∆  39,57  …0306
3,0 x  8,0 3,0–5,0 3,1 500 ∆  45,75  …0308
3,0 x 10,0 5,0–6,5 3,1 500 ∆  55,80  …0310
4,0 x  6,0 0,5–2,5 4,1 500 ∆  49,27  …0406
4,0 x  8,0 2,5–4,5 4,1 500 ∆  53,44  …0408
4,0 x 10,0 4,5–6,5 4,1 500 ∆  64,22  …0410

(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9365 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,0 x 12,0  6,5– 8,5 4,1 500 ∆  74,27  …0412
5,0 x  8,0  2,0– 4,0 5,1 500 ∆  70,17  …0508
5,0 x 10,0  4,0– 6,0 5,1 500 ∆  82,10  …0510
5,0 x 12,0  6,0– 8,0 5,1 500 ∆  91,80  …0512
5,0 x 16,0  9,5–11,0 5,1 500 ∆  110,25  …0516
5,0 x 20,0 11,0–15,0 5,1 250 ∆  130,79  …0520

(W962)

Pop-nit, oțel/oțel standard, cap plat și rotunjit  

Nit:
Oţel

zincat

Dorn
de nituit:

Oţel 
zincat

Design: Nit tubullar din aluminiu 
AlMg 3, tija tubulară din oțel 
inoxidabil A2 (1.4541).

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9364 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

3,0 x  6,0  1,5– 3,5 3,1 500 ∆  48,19  …0306
3,0 x  8,0  3,5– 5,0 3,1 500 ∆  51,07  …0308
3,0 x 10,0  5,0– 7,0 3,1 500 ∆  52,93  …0310
4,0 x 6,0ETA  1,5– 3,0 4,1 500 ∆  57,10  …0406
4,0 x 8,0ETA  3,0– 5,0 4,1 500 ∆  59,26  …0408
4,0 x 10,0ETA  5,0– 6,5 4,1 500 ∆  63,99  …0410
4,0 x 12,0ETA  6,5– 8,5 4,1 500 ∆  69,81  …0412
4,0 x 14,0ETA  8,5–10,5 4,1 500 ∆  75,35  …0414
4,0 x 16,0ETA 10,5–12,5 4,1 500 ∆  80,87  …0416

(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9364 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

5,0 x 8,0ETA  2,5– 4,5 5,1 500 ∆  91,87  …0508
5,0 x 10,0ETA  4,5– 6,0 5,1 500 ∆  95,23  …0510
5,0 x 12,0ETA  6,0– 8,0 5,1 500 ∆  102,57  …0512
5,0 x 16,0ETA 10,0–12,0 5,1 500 ∆  110,32  …0516
5,0 x 20,0ETA 14,0–15,0 5,1 250 ∆  146,30  …0520
5,0 x 25,0ETA 15,0–20,0 5,1 250 ∆  169,00  …0525
5,0 x 30,0ETA 20,0–25,0 5,1 100 ∆  183,37  …0530
5,0 x 35,0ETA 25,0–30,0 5,1 100 ∆  211,02  …0535

(W962)

Pop-nit, aluminiu/oțel inoxidabil standard, cap plat și rotunjit  

Dorn
de nituit:

Oţel 
inoxidabil

A2

Nit:
Alu

AIMG 3

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Pop-nituri
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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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Design: Nit gol din oțel 
inoxidabil A2 (1.4567) și tija 
tubulară din oțel inoxidabil A2 
(1.4541).

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9335 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

3,0 x  6,0  1,0– 3,0 3,1 500 ∆  88,57  …0306
3,0 x  8,0  3,0– 5,0 3,1 500 ∆  97,54  …0308
3,0 x 10,0  5,0– 6,5 3,1 500 ∆  111,39  …0310
3,0 x 12,0  6,5– 8,5 3,1 500 ∆  142,79  …0312
3,2 x  6,0  1,0– 3,0 3,3 500 ∆  90,57  …3206
3,2 x  8,0  3,0– 5,0 3,3 500 ∆  99,34  …3208
3,2 x 10,0  5,0– 6,5 3,3 500 ∆  114,69  …3210
4,0 x 6,0ETA  1,0– 2,5 4,1 500 ∆  117,43  …0406
4,0 x 8,0ETA  2,5– 4,5 4,1 500 ∆  131,57  …0408
4,0 x 10,0ETA  4,5– 6,5 4,1 500 ∆  142,79  …0410
4,0 x 12,0ETA  6,5– 8,5 4,1 500 ∆  159,45  …0412
4,0 x 14,0ETA  8,5–10,5 4,1 500 ∆  178,77  …0414
4,0 x 16,0ETA 10,5–12,0 4,1 500 ∆  200,16  …0416

(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9335 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,0 x 20,0ETA 12,0–16,0 4,1 500 ∆  249,72  …0420
4,8 x 8,0ETA  2,0– 4,0 4,9 500 ∆  196,30  …4808
4,8 x 10,0ETA  4,0– 6,0 4,9 500 ∆  208,78  …4810
4,8 x 12,0ETA  6,0– 8,0 4,9 500 ∆  229,76  …4812
4,8 x 14,0ETA  8,0– 9,5 4,9 500 ∆  243,70  …4814
5,0 x  8,0  2,0– 4,0 5,1 500 ∆  202,90  …0508
5,0 x 10,0  4,0– 6,0 5,1 500 ∆  215,24  …0510
5,0 x 12,0  6,0– 8,0 5,1 500 ∆  233,71  …0512
5,0 x 14,0  8,0– 9,5 5,1 500 ∆  246,93  …0514
5,0 x 16,0  9,5–11,0 5,1 500 ∆  260,35  …0516
5,0 x 20,0 11,0–15,0 5,1 250 ∆  304,95  …0520
5,0 x 25,0 15,0–20,0 5,1 250 ∆  357,38  …0525

(W962)

Pop-nit, standard din oțel inoxidabil / oțel inoxidabil, cap plat și rotunjit  

Dorn
de nituit:

Oţel 
inoxidabil

A2

Nit:
Oţel 

inoxidabil
A2

Design: Nit tubular din Alu AlMg 
5, tija tubulară din oțel fosfatat.

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9330 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

3,2 x 6,5 0,5–2,0 3,3 500 ∆  49,27  …3265
3,2 x 8,0 2,0–3,5 3,3 500 ∆  49,99  …3208
3,2 x 9,5 3,5–5,0 3,3 500 ∆  50,42  …3295
4,0 x 8,0 0,5–3,5 4,1 500 ∆  59,97  …0408
4,0 x 9,5 3,5–5,0 4,1 500 ∆  61,41  …0495

(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9330 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,0 x 11,0 5,0–6,5 4,1 500 ∆  66,22  …0411
4,8 x 9,5ETA 3,5–5,0 4,9 500 ∆  70,39  …4895
4,8 x 11,0ETA 5,0–6,5 4,9 500 ∆  72,12  …4811
4,8 x 12,5ETA 6,5–8,0 4,9 500 ∆  72,90  …4812
4,8 x 14,0ETA 8,0–9,5 4,9 500 ∆  78,43  …4814

(W962)

Pop-nit CAP®, aluminiu/oțel standard, etanș la aer și apă  

Nit:
Alu

AlMg 5

Dorn
de nituit:

Oţel 
fosfatat

Design: Nit tubular din Alu 
AlMg 5, tija tubulară din oțel 
inoxidabil.

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9332 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

3,2 x 6,5 0,5–2,0 3,3 500 ∆  80,15  …3265
3,2 x 8,0 2,0–3,5 3,3 500 ∆  82,67  …3208
3,2 x 9,5 3,5–5,0 3,3 500 ∆  84,62  …3295
4,0 x 8,0 0,5–3,5 4,1 500 ∆  112,40  …0408
4,0 x 9,5 3,5–5,0 4,1 500 ∆  115,21  …0495

(W962)

Tija nitului ∅ 
x lungime 

mm

grosimea 
materialului 

de nituit
mm

∅ gaură
mm

UA 
 

9332 Nr. 
comandă

€
1000 bucăți

4,0 x 11,0 5,0–6,5 4,1 500 ∆  117,50  …0411
4,0 x 12,5 6,5–8,0 4,1 500 ∆  118,22  …0412
4,8 x 9,5ETA 3,5–5,0 4,9 500 ∆  129,06  …4895
4,8 x 11,0ETA 5,0–6,5 4,9 500 ∆  137,40  …4811
4,8 x 12,5ETA 6,5–8,0 4,9 500 ∆  141,49  …4812

(W962)

Pop-nit CAP®, standard aluminiu/oțel inoxidabil, etanș la aer și apă  

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Nit:
Alu

AlMg 5

Dorn
de nituit:

Oţel 
inoxidabil

Design: Pop-nit din Al AlMg 3, cu tija tubulară din oţel zincat.

Tija nitului ∅ x lungime 
mm

grosimea materialului 
de nituit

mm
Conţinut
Bucată

9354 Nr. 
comandă

€
3,0 x  6,0 2,5–3,5 100  3,89  …0306
3,0 x  8,0 4,5–5,0 100  4,18  …0308
3,0 x 12,0 7,0–9,0 100  4,45  …0312
4,0 x  6,0 1,5–3,0 100  4,31  …0406
4,0 x  8,0 4,0–5,0 100  4,45  …0408
4,0 x 12,0 6,5–8,5 100  5,17  …0412
5,0 x  6,0 2,0–2,5  50  3,66  …0506
5,0 x 10,0 4,5–6,0  50  3,89  …0510
5,0 x 12,0 6,0–8,0  50  4,18  …0512

(W962)

Pachet mic de pop-nituri, standard aluminiu/oțel, cap plat și rotunjit  

Nit:
Alu

AlMg 3

Dorn
de nituit:

Oţel 
zincat

Pop-nituri
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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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Design: Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, de înaltă calitate cu brațele cleștelui forjate din oțel 
crom-vanadiu. Posibilitatea reglării simple a cursei active a aparatului, prin intermediul piuliţei cu marginea 
striată prevăzută cu scală gradată pentru cursă, permite fixarea sigură şi completă a piuliţei-nit. Cu arc de 
revenire pentru o manipulare simplă.

Execuție
Lungime

mm
9338 Nr. 

comandă€
M5 260  68,44  …0010
M6 260  68,44  …0015

(W967)

Cleşte manual pentru piulițe-nit GBM 10  

Execuție
9338 Nr. 

comandă€
Dorn filetat M5  8,30  …0105
Dorn filetat M6  8,30  …0106

(W966)

Execuție
9338 Nr. 

comandă€
Duză M5  6,80  …0205
Duză M6  6,80  …0206

(W966)

Accesorii pentru cleştii pentru piulițe-nit GBM 10  

 
 

9338 0205 + 
9338 0206

9338 0105 + 9338 0106

Design: Mecanismul cu clichet permite lucrul cu o forță extrem de mică a mâinii. Schimbarea rapidă și fără 
instrumente a dornurilor filetate și a duzelor. Livrare cu 4 dornuri filetate M5, M6, M8, M10 și 4 duze M5, 
M6, M8, M10, cheie de montaj, într-o cutie din plastic.

Execuție
Lungime

mm
9339 Nr. 

comandă€
M3–M12 212  349,00  …0040

(W967)

Clește manual pentru piulițe-nit GBM 40-R m

Model
Domeniu de lucru ∅ mm

Duze
Cursă
mm Nr. comandăAlu Oțel Oțel inoxidabil Alamă pagina

GBM 10 
 

M3–M6 M3–M5 M3–M5 M3–M5 M5
M6

7 9/64 9338 0010
9338 0015

GBM 40-R 
 

M3–M12 M3–M12 M3–M10 M3–M10 M5–M10 6 9/64 9339 0040

GBM 50 
 

M3–M12 M3–M12 M3–M10 M3–M10 M5–M10 6 9/64 9337 0020

Prezentare generală - Clești pentru piulițe-nit  

Design: Dispozitiv de găurire rapidă pentru filetarea rapidă și ușoară a piuliței-nit. Efort mic datorită pârghiei 
lungi. Schimbarea rapidă și fără instrumente a dornurilor filetate și a duzelor. Livrare cu 4 dornuri filetate M5, 
M6, M8, M10 și 4 duze M5, M6, M8, M10, cheie de montaj, într-o cutie din plastic.

Execuție
Lungime

mm
9337 Nr. 

comandă€
M3–M12 485  398,00  …0020

(W967)

Clește manual pentru piulițe-nit GBM 50 m

Execuție
9339 Nr. 

comandă€
Dorn filetat M3  19,50  …1003
Dorn filetat M4  19,50  …1004
Dorn filetat M5  34,50  …1005
Dorn filetat M6  34,50  …1006
Dorn filetat M8  34,50  …1008
Dorn filetat M10  34,50  …1010
Dorn filetat M12  34,50  …1012

(W966)

Execuție
9337 Nr. 

comandă€
Duză M3  19,50  …1003
Duză M4  19,50  …1004
Duză M5  34,50  …1005
Duză M6  34,50  …1006
Duză M8  19,50  …1008
Duză M10  19,50  …1010
Duză M12  19,50  …1012

(W966)

Accesorii pentru clește pentru piulițe nit GBM 40-R/GBM 50 m

 
 

9339 1003 – 9339 1012

Cleşti pentru piuliţe-nit
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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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Design: Livrarea în cutie din plastic.

Nr. de piese Conţinutul trusei
9328 Nr. 

comandă€
195 bucăți  1 cleşte manual pentru piuliţe-nit GBM 10 

Câte  50 piulițe-nit Alu M4 x 6 x 11; M5 
x 7 x 11,5; M5 x 7 x 13.5

40 de piulițe-nit din aluminiu M6 x 9 x 15,5 
câte 1 dorn filetat de schimb M4; M6 
câte 1 duză M4; M6

146,79 …0500

(W967)

Trusă de piulițe-nit  

Model

Domeniu de lucru ∅ mm

Duze
Forță
Cursă Nr. comandăAlu Oțel Oțel inoxidabil pagina

FireBird® 
 

M3–M10 M3–M8 M3–M6 M4, M5, M6 13000 N 
5,5 mm

9/66 9340 0005
(1 acumulator)

9340 0007
(2 acumulatori)

FireBird® Pro 
 

M3–M10 M3–M8 M3–M6 M4, M5, M6 15000 N 
10 mm

9/66 9340 0020
(1 acumulator)

9340 2020
(fără acumulator)

FireBird® Editția Pro Gold M3–M12 M3–M12 M3–M10 M6, M8, M10 20000 N 
10 mm

9/66 9340 0025
(1 acumulator)

9340 2025
(fără acumulator)

FireBird® S Ediția Pro Gold M3–M12 M3–M12 M3–M10 M6, M8, M10 20000 N 
10 mm

9/66 9340 0030
(1 acumulator)

9340 2030
(fără acumulator)

Numărul de nituiri cu o încarcare a acumulatorului

Filet Material FireBird® FireBird® Pro FireBird® Editția Pro Gold FireBird® S Ediția Pro Gold
M3 Alu 1000 1200 1200 1200
M3 Oțel/oțel inoxidabil  900 1100 1100 1100
M4 Alu  900 1100 1100 1100
M4 Oțel/oțel inoxidabil  800 1000 1000 1000
M5 Alu  800  950  950  950
M5 Oțel/oțel inoxidabil  750  900  900  900
M6 Alu  700  900  900  900
M6 Oțel/oțel inoxidabil  500  800  800  800
M8 Alu  600  850  850  850
M8 Oțel  300  550  550  550
M8 Oțel inoxidabil  550  550
M10 Alu  500  750  750  750
M10 Oțel/oțel inoxidabil  500  500
M12 Oțel  300  300

Prezentare generală - Pistoale cu acumulatori pentru piulițe-nit  

Pistoale cu acumulatori pentru piuliţe-nit

9



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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9340 0005 + 
9340 0007

9340 0020

9340 0025

9340 0030

Denumire potrivit pentru
9322 Nr. 

comandă€
Acumulator Li-ion de 14,4 V/2,0 
Ah, de încărcat la priză

AccuBird®, PowerBird®, FireBird®  132,50  …0025

Acumulator Li-ion de 14,4 V/4,0 
Ah, de încărcat la priză

AccuBird®, PowerBird®, FireBird®  182,00  …0030

Acumulator culisant Li-ion, 
18,0 V / 2,0 Ah

AccuBird® Pro, iBird® Pro, FireBird® Pro, FireBird® 
Pro Gold Edition, FireBird® Ediția Pro S Gold

 55,00  …0035

Acumulator culisant Li-ion, 
18,0 V / 4,0 Ah

AccuBird® Pro, iBird® Pro, FireBird® Pro, FireBird® 
Pro Gold Edition, FireBird® Ediția Pro S Gold

 108,00  …0040

Încărcător rapid, 14,4 V Acumulator plug-in  105,00  …0006
Încărcător rapid, 12,0 V la 36,0 V. Acumulator culisant  45,00  …0045

(W001)

Accesorii pentru pistoale de nituit cu acumulator  

9322 0035

9322 0045

Design: Carcasă compactă, rezistentă la şocuri mecanice. Gradul ridicat de siguranţă funcţională este 
atins datorită sistemului electronic de comandă. Declanşarea operaţiei de fixare a niturilor este separată 
din punct de vedere funcţional de operaţia de deformare a capului nitului Sistemul electronic de comandă 
supraveghează cursa de aplicare reglată. 

Conținutul pachetului de livrare: Pistol cu acumulatori pentru piulițe-nit FireBird® cheie inbus, cheie fixă 
dublă SW 24/27.

Forța de aplicare a niturilor 
N

9340 Nr. 
comandă€

13000  la cerere …0005
13000  la cerere …0007
15000 1173,00  …0020
15000 1039,00  …2020
20000 1799,00  …0025
20000 1655,00  …2025
20000 1799,00  …0030
20000 1665,00  …2030

(W952,W964)

Pistol cu acumulatori pentru piulițe-nit FireBird®  

9340 0005 FireBird® 
Livrat cu 3 dornuri filetate M4, M5, M6, 3 duze M4, M5, M6, acumulator cu schimbare 
rapidă 14,4 V/2,0 Ah, încărcător rapid 14,4 V, într-o cutie din plastic.

9340 0020

m
FireBird® Pro 
Viteză de aplicare şi forţă de aplicare ridicate. Presetarea simplă a forței de strângere se 
face prin câmpul de introducere de date LED. Livrat cu 3 dornuri filetate M4, M5, M6, 
3 duze M4, M5, M6, acumulator cu schimbare rapidă 18,0 V / 2,0 Ah, încărcător rapid de 
12,0 V la 36,0 V, în L-Boxx.

9340 2020

m
FireBird® Pro 
Viteză de aplicare şi forţă de aplicare ridicate. Presetarea simplă a forței de strângere se 
face prin câmpul de introducere de date LED. Livrat cu 3 mandrine M4, M5, M6, 3 duze 
M4, M5, M6, fără acumulator cu schimbare rapidă și fără încărcător rapid, într-o cutie.

9340 2025

m

FireBird® Editția Pro Gold 
Viteză de aplicare şi forţă de aplicare foarte ridicate. Presetarea simplă a forței de 
strângere se face prin câmpul de introducere de date LED. Livrat cu 3 mandrine M6, 
M8, M10, 3 duze M6, M8, M10, fără acumulator cu schimbare rapidă și fără încărcător 
rapid, într-o cutie.

9340 2030

m

FireBird® Pro Ediția S Gold 
Cu reglare mecanică a cursei de așezare. Controlul dispozitivului prin reglarea cursei de 
reglare garantează o înălțime constantă a piuliței-nit după strângere, indiferent de micile 
variații ale piuliței și materialului. Livrat cu 3 mandrine M6, M8, M10, 3 duze M6, M8, M10, 
fără acumulator cu schimbare rapidă și fără încărcător rapid, într-o cutie.

9340 0030

m

FireBird® Pro Ediția S Gold 
Cu reglare mecanică a cursei de strângere. Controlul dispozitivului prin reglarea cursei 
de reglare garantează o înălțime constantă a piuliței-nit după strângere, indiferent de micile 
variații ale piuliței și materialului. Livrat cu 3 dornuri filetate M6, M8, M10, 3 duze M6, M8, 
M10, acumulator cu schimbare rapidă 18,0 V / 2,0 Ah, încărcător rapid de 12,0 V la 36,0 
V, în L-Boxx.

9340 0025

m
FireBird® Editția Pro Gold 
Viteză de aplicare şi forţă de aplicare foarte ridicate. Presetarea simplă a forței de 
strângere se face prin câmpul de introducere de date LED. Livrat cu 3 dornuri filetate 
M6, M8, M10, 3 duze M6, M8, M10, acumulator cu schimbare rapidă 18,0 V / 2,0 Ah, 
încărcător rapid de 12,0 V la 36,0 V, în L-Boxx.

9340 0007 FireBird® cu 2 acumulatori 
Livrat cu 3 dornuri filetate M4, M5, M6, 3 duze M4, M5, M6, acumulator cu schimbare 
rapidă 14,4 V/2,0 Ah, încărcător rapid 14,4 V, într-o cutie din plastic.

cu al 
2-lea 

acumulator

cu al 
2-lea 

acumulator

Pistoale cu acumulatori pentru piuliţe-nit
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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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Design: Carcasă compactă, rezistentă la şocuri mecanice. Sistemul de comandă protejează 
filetul piuliţei-nit şi asigură ancorarea sigură în materialele de îmbinat. Comanda se face la 
alegere fie prin setarea forţei de strângere, fie prin setarea cursei de aplicare.

Conținutul pachetului de livrare: Pistol piulițe-nit din seria FireFox®-S cheie imbus SW 4, 2 
chei duble deschise SW 24/27, sticlă de ulei hidraulic 100 ml, recipient pentru umplere ulei.

Cursa 
mm

Consumul de aer per nit
l

Forţa de aplicare a niturilor
N

9341 Nr. 
comandă€

 7,5 1–2 12500  1330,00  …0010
10,0 2–4 20000  1750,00  …0005

(W956)

Pistol pneumatico-hidraulic pentru piulițe-nit FireFox  

9341 0010 FireFox® 1 
Pentru piuliţe nit de la M3 până la M6 din oricare materialele; excepţie: Până la 
M6 din oţel inoxidabil. 
Livrare cu 4 dornuri filetate M3, M4, M5, M6, 4 duze M3, M4, M5, M6, picioare 
din cauciuc.

9341 0005

FireFox® 2 
Pentru piuliţe nit de la M3 până la M10 din oricare materialele, precum şi până 
la M12 din aluminiu şi oţel. Livrat cu 4 dornuri filetate M4, M5, M6, M8, 4 duze 
M4, M5, M6, M8.

9341 0010

9341 0005

Model
Domeniu de lucru ∅ mm

Duze
Forță
Cursă Nr. comandătoate materialele Alu Oțel pagina

FireFox® 1 
 

M3–M5 M3–M6 M3–M6 M3, M4, M5, M6 12000 N 
7,5 mm

9/67 9341 0010

FireFox® 2 M4–M10 M4–M10 M4–M10 M4, M5, M6, M8 22000 N 
10,0 mm

9/67 9341 0005

Prezentare generală - Pistoale pneumatico-hidraulice pentru piulițe-nit  

Pistoale pneumatico-hidraulice pentru piuliţe-nit
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

9/68

Execuție
9340 Nr. 

comandă€
Dorn filetat M3  6,80  …1003
Dorn filetat M4  6,80  …1004
Dorn filetat M5  6,80  …1005
Dorn filetat M6  6,80  …1006
Dorn filetat M8  6,80  …1008
Dorn filetat M10  6,80  …1010

(W966)

Execuție
9340 Nr. 

comandă€
Duză M3  8,10  …2003
Duză M4  8,10  …2004
Duză M5  8,10  …2005
Duză M6  8,10  …2006
Duză M8  8,10  …2008
Duză M10  8,10  …2010

(W966)

Accesorii pentru pistol pneumatico-hidraulic pentru piulițe nit, seria FireBird®  

Accesorii pentru pistol pneumatico-hidraulic pentru piulițe nit, seria  

 
 

9340 1003–9340 1010

Execuție
9341 Nr. 

comandă€
Dorn filetat M3  10,60  …1003
Dorn filetat M4  10,60  …1004
Dorn filetat M5  10,60  …1005
Dorn filetat M6  10,70  …1006
Dorn filetat M8  10,80  …1008
Dorn filetat M10  10,90  …1010
Dorn filetat M12  11,40  …1012

(W966)

Execuție
9341 Nr. 

comandă€
Duză M3  13,00  …2003
Duză M4  13,00  …2004
Duză M5  13,00  …2005
Duză M6  13,00  …2006
Duză M8  13,00  …2008
Duză M10  13,00  …2010
Duză M12  13,00  …2012

(W966)

Accesorii pentru pistol pneumatico-hidraulic pentru piulițe nit, seria FireFox® și FireBird® Pro CAS  

 
 

9341 1003–9341 1012

Utilizare: Potrivit pentru seria FireFox® 2 și FireBird® Pro CAS.

Conținutul pachetului de livrare: câte 1 dorn filetat și câte o duză M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Execuție
9341 Nr. 

comandă€
metric  149,50  …3005

(W966)

Set de dornuri filetate și duze pentru seria FireFox® și FireBird® 
Pro CAS

 

 

Execuție M4 M5 M6 M8 M10
Cap plat și rotunjit 
Nr. comandă

Cap plat și rotunjit 
Nr. comandă

Cap mic 
Nr. comandă

Cap plat și rotunjit 
Nr. comandă

Cap înecat 
Nr. comandă

Alu 2,5  5,0  9,5 17,5 28,0 9375 0040–0070 – – 9344 0010–0065 9345 0030–0065
Oțel 3,0  8,0 12,0 30,0 38,0 9377 0040–0070 9379 0005–0006 9381 0005–0006 9346 0030–0070 9347 0030–0065
Oțel 

inoxidabil
5,5 14,0 27,0 40,0 - – – – 9371 0010–0070 9372 0010–0070

Prezentare generală - Piulițe-nit  

Piuliţe-nit
9



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.

9/69

Filet interior
∅ x lungime

mm
∅ gaură

mm grosimea materialului de nituit
UA 

 

9375 9377 Nr. 
comandă€

1000 bucăți
€

1000 bucăți
M5  7 x 13,5  7,1 0,25–5,0 500 ∆  108,93   196,43  …0040
M6  9 x 18,0  9,1 0,25–6,0 250 ∆  173,76   272,63  …0055
M8 11 x 20,0 11,1 0,50–6,5 100 ∆  218,58   358,44  …0070

(W968) (W968)

Piuliță-nit PolyGrip® cap plat și rotunjit m

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

9375 Alu AlMg 2,5.

9377 Oțel galvanizat
Oţel 
zincat

Alu
AlMg 3

Filet interior
∅ al capului

mm
 ∅ x lungime

mm
∅ gaură

mm grosimea materialului de nituit
UA 

 

9379 9381 Nr. 
comandă€

1000 bucăți
€

1000 bucăți
M5 10,0 7 x  9,5 7,2 0,5–3,0 500 ∆  153,12  –  …0005
M6 12,0 9 x 10,5 9,2 0,5–3,5 250 ∆  215,91  –  …0006
M5  8,1 7 x  9,5 7,2 0,5–3,0 500 ∆ –   108,04  …0005
M6 10,1 9 x 10,5 9,2 0,5–3,5 250 ∆ –   143,70  …0006

(W968) (W968)

Piuliță-nit cu greutate redusă m

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Oţel 
zincat

 
9381 Cap mic, din oțel, 

zincat, zimțat.

Filet interior
∅ x lungime

mm
∅ gaură

mm grosimea materialului de nituit
UA 

 

9344 9346 9371 Nr. 
comandă€

1000 bucăți
€

1000 bucăți
€

1000 bucăți
M4  6 x 11,0  6,1 0,25–3,0 500 ∆  89,46  –   233,69  …0010
M4  6 x 13,0  6,1 2,50–4,5 500 ∆  94,98  –   236,26  …0020
M5  7 x 11,5  7,1 0,25–3,0 500 ∆  100,57   159,98   246,40  …0030
M5  7 x 13,5  7,1 2,50–5,0 500 ∆  105,99   173,48   250,49  …0040
M6  9 x 15,5  9,1 0,25–3,5 250 ∆  162,90   227,02   324,39  …0050
M6  9 x 18,0  9,1 3,00–5,5 250 ∆ –  –   325,37  …0055
M8 11 x 17,0 11,1 0,25–3,5 100 ∆  211,10   301,17   406,28  …0065
M8 11 x 20,0 11,1 3,00–6,0 100 ∆ –   317,00   417,31  …0070

(W968) (W968) (W968)

Piuliță-nit, cap plat și rotunjit  

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

9344 Alu AlMg 3.

9346 Oțel, zincat, zimțat.

9371 Oțel inoxidabil A2 (1.4567).
Oţel 

inoxidabil

Oţel 
zincat

Alu
AlMg 3

Filet interior
∅ x lungime

mm
∅ gaură

mm grosimea materialului de nituit
UA 

 

9345 9347 9372 Nr. 
comandă€

1000 bucăți
€

1000 bucăți
€

1000 bucăți
M4  6 x 12,0  6,1 1,5–3,5 500 ∆ –  –   234,75  …0010
M5  7 x 13,5  7,1 1,5–4,0 500 ∆  104,57   164,95   247,29  …0030
M6  9 x 17,0  9,1 1,5–4,5 250 ∆  165,57   229,95   316,83  …0050
M6  9 x 18,5  9,1 4,0–6,0 250 ∆ –  –   322,43  …0060
M8 11 x 18,5 11,1 1,5–4,5 100 ∆  215,11   289,44   395,25  …0065

(W968) (W968) (W968)

Piuliță-nit, cap înecat 90 °  

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

9345 Alu AlMg 3.

9347 Oțel, zincat, zimțat.

9372 Oțel inoxidabil A2 (1.4567).
Oţel 

inoxidabil

Oţel 
zincat

Alu
AlMg 3

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

9/70

Design: Fabricat din oțel, ușor de utilizat și fără recul, cu o magazie în partea de jos pentru o utilizare 
simplă. Siguranţă prevăzută la mâner pentru evitarea declanşării accidentale. Capacitatea magaziei: 
156 de capse.

Tip capsă
Greutate

g
9348 Nr. 

comandă€
13/37 (4–8 mm) 530  31,76  …0023
13/37 (6-14 mm) 820  50,81  …0033

(W957)

Capsator manual R23/R33  

9348 0023 Cu o forță de impact fixă. Potrivit pentru materiale uşoare şi pentru hârtie.

9348 0033 Cu un control al forței de impact în 3 trepte, cu până la 40% mai puțin efort. 
Potrivit de exemplu pentru materiale grele, pentru piele şi pentru hârtie groasă.

9348 0033

9348 0023

Model 
Nr. comandă

Model 
Nr. comandă Material Lungime Nr. comandă

R23 

9348 0023 

R33 

9348 0033 

Oțel 6–10 mm 9349 0006–0010

Oțel, cu rezistență 
ridicată la tracțiune
Oțel inoxidabil

6–8 mm
6 mm

9350 0006–0008
9351 0006

R19 

9348 0019 

Oțel, cu rezistență 
ridicată la tracțiune
Oțel inoxidabil

6–8 mm
6 mm

9350 0006–0008
9351 0006

Oțel 6 mm 9349 0006

R311 

9348 0311 

Oțel, cu rezistență 
ridicată la tracțiune
Oțel inoxidabil

8–10 mm
10 mm

9352 0008–0010
9353 0010

ESN530 

9348 0530 

R553 

9348 0553 

Oțel, cu rezistență 
ridicată la tracțiune

6–14 mm 9359 2506–5014

Oțel, galvanizat 15–25 mm 9359 8015–8025

R606 

9348 0606 

Oțel, galvanizat 15–25 mm 9359 8015–8025

Prezentare generală - Capsatoare  

Capsatoare manuale, Capsatoare tip ciocan, Capse
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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.

9/71

Design: Fabricat din oțel, cu mâner ergonomic. Capacitatea magaziei: 156 de capse. 

Utilizare: Potrivit de ex. pentru afișe, folii transparente și alte materiale ușoare.

Tip capsă
Greutate

g
9348 Nr. 

comandă€
13/37 (4-6 mm) 360  31,25  …0019

(W957)

Capsator tip ciocan R19  

Design: Fabricat din oțel, cu un sistem de încărcare simplu și sigur. Capul capsator poate fi rotit, obţinându-
se în acest fel o durată dublă de viață. O placă deflectoare de dimensiuni mari evită riscul unei avarieri a 
materialului. Capacitatea magaziei: 150 de capse.

Utilizare: Potrivit de ex. pentru folie de acoperiș, covoare și material izolant.

Tip capsă
Greutate

g
9348 Nr. 

comandă€
140/6–12 mm 998  65,70  …0311

(W957)

Capsator tip ciocan R311  

Design: Partea frontală plană pentru lucrul aproape de perete crește performanța de lucru și ușurința de 
utilizare. Zona de mâner cu piedică de declanşare de tip Softgrip Capacitatea magaziei: 150 de capse.

Utilizare: Pentru tapițarea mobilierului, pentru prelucrarea textilelor sau pentru fixarea covoarelor, piele sau 
piese din lemn mai subțiri.

Tip capsă Tipul de cuie
Lungimea cablului

m
Greutate

g
9348 Nr. 

comandă€
53 (6–14 mm) 8 (15 mm) 2,5 1130  73,40  …1530

(W957)

Capsator electric ESN530 m

Design: Partea frontală poate fi îndepărtată pentru a elimina eventualele blocaje rapid și ușor. Setarea forţei 
de aplicare se face prin sistemul Focused Power, adică cu cât forţa de aşezare pe material a capsatorului este 
mai mare, cu atât este mai mare şi forţa de aplicare. Capacitatea magaziei: 156 de capse.

Utilizare: Pentru tapițarea mobilierului, fixarea diferitelor tipuri de țesături, covoare, piele sau țesături mai 
delicate.

Tip capsă Tipul de cuie
Lungimea cablului

m
Greutate

g
9348 Nr. 

comandă€
53 (6-20 mm) 8 (15-25 mm) 3,5 1700  151,43  …0553

(W957)

Capsator electric R553  

Design: Partea frontală poate fi îndepărtată pentru a elimina eventualele blocaje rapid și ușor. Setarea forţei 
de aplicare se face prin sistemul Focused Power, adică cu cât forţa de aşezare pe material a capsatorului este 
mai mare, cu atât este mai mare şi forţa de aplicare. Capacitatea magaziei: 90 de capse.

Utilizare: Pentru proiecte mai mici cu lemn precum rame pentru tablouri, sertare sau atașarea panourilor din 
lemn.

Tip capsă Tipul de cuie
Lungimea cablului

m
Greutate

g
9348 Nr. 

comandă€
606 (12-25 mm) 8 (15-25 mm) 3,5 1550  184,48  …0606

(W957)

Capsator electric R606  

Capsatoare manuale, Capsatoare tip ciocan, Capse
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

9/72

Design: Din oțel, lățimea de 10,6 mm, cutie de 5000 de bucăți. 
 
Indicație: Potrivit pentru capsator manual R23 nr. comandă 9348 0023, R33 nr. comandă 9348 0033.

Lungime capsă 
mm

9349 Nr. 
comandă€

 6  3,85  …0006
 8  4,84  …0008
10  4,84  …0010

(W955)

Capse tip 37  

 
 
Indicație: Potrivit pentru capsator manual R23 nr. comandă 9348 0023, R33 nr. comandă 9348 0033 și 
capsator tip ciocan R19 nr. comandă 9348 0019.

Lungime capsă 
mm

9350 9351 Nr. 
comandă€ €

6  7,10   16,25  …0006
8  11,79  –  …0008

(W955) (W955)

Capse tip 13  

9350 Fabricat din oțel de înaltă calitate, cu rezistență mare la tracțiune, lățimea de 10,6 mm, cutie 
de 5000 de bucăți.

9351 Fabricat din oțel inoxidabil, lățimea de 10,6 mm, cutie de 2500 bucăți.

Design: Din oțel. 
 
Indicație: Potrivit pentru capsator electric ESN530 nr. 9348 1530, R553 
comandă nr. 9348 0553, R606 comandă nr. 9348 0606.

Lungime 
mm

Conţinut
Bucăți

9359 Nr. 
comandă€

15 1000  7,39  …8015
20  750  6,54  …8020
25 1000  7,89  …8025

(W955)

Cuie tip 8  

Design: Fabricat din oțel, lățimea de 10,6 mm. 
 
Indicație: Potrivit pentru capsator electric ESN530 nr. 9348 1530, R553 comanda nr. 9348 0553.

Lungime capsă 
mm

Conţinut
Bucăți

9359 Nr. 
comandă€

 6 2500  5,61  …2506
 6 5000  9,00  …5006
 8 2500  6,21  …2508
 8 5000  9,60  …5008
10 2500  6,71  …2510
10 5000  11,03  …5010
12 2500  7,36  …2512
12 5000  11,24  …5012
14 2500  8,76  …2514
14 5000  11,79  …5014

(W955)

Capse tip 53  

 
 
Indicație: Potrivit pentru capsator tip ciocan R311 nr. comandă 9348 0311.

Lungime capsă 
mm

9352 9353 Nr. 
comandă€ €

 8  11,09  –  …0008
10  11,87   10,03  …0010

(W955) (W955)

Capse tip 140  

9352 Fabricat din oțel de înaltă calitate, cu rezistență mare la tracțiune, lățimea de 10,6 mm, cutie 
de 5000 de bucăți.

9353 Fabricat din oțel inoxidabil, lățime 10,6 mm, blister de 650 de bucăți.

Capsatoare manuale, Capsatoare tip ciocan, Capse
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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.

9/73

 

Model 
Nr. comandă

Model 
Nr. comandă Material Lungime Nr. comandă

J-25 

0195 0015 

J-17 

0195 0095 

Oțel 
Oțel inoxidabil

6–14 mm
10 mm

0195 0515–0552
0195 0570

Oțel 6–18 mm 0195 0400–0460

J-022 H 

0195 0085 

Oțel 6–14 mm 0195 0590–0597

J-044 G 

0195 0090 

Oțel 6–14 mm 0195 0575–0587

J-105 EADHG 

0195 0020 

J-165 EAD 

0195 0050 

Oțel
Oțel inoxidabil

6–14 mm
10 mm

0195 0515–0552
0195 0570

6–18 mm 0195 0400 –0460

Oțel 16–25 mm 0195 0210–0205

Panou J-165 

0195 0045 

Oțel 15–30 mm 0195 0220–0330

Oțel 16–25 mm 0195 0210–0205

Prezentare generală - Capsatoare  

Design: Cu reglarea forței de impact și magazie în partea de jos. Blocarea mânerului previne eliberarea 
neintenționată. Comutați între capse subțiri și capse mai late utilizând un mecanism glisant.

Tip capsă
Greutate

g
0195 Nr. 

comandă€
A/D (4–10 mm) 645 23,59 …0015
A/D (6-14 mm) 451 27,49 …0095

(W953)

Capsator manual J-17/J-25 m

0195 0095

0195 0095 Carcasă din plastic

0195 0015

0195 0015 Carcasă din zinc turnat sub presiune

Capsatoare manuale, Capsatoare tip ciocan, Capse
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

9/74

Design: Fabricat din metal plin cu mâner anti-alunecare pentru o manipulare sigură și o muncă fără oboseală. 
Glisor de capse integrat pentru reîncărcare rapidă.

Tip capsă
Greutate

g
0195 Nr. 

comandă€
H (4– 6 mm) 410 25,25 …0085
G (6–12 mm) 950  64,30  …0090

(W953)

Capsator tip ciocan J-022 H/J-044 G m

0195 0085 Pentru covoare subțiri, țesături și pânze.

0195 0090

0195 0090 Placă deflectoare lată pentru protecție optimă a suprafeței și fără 
material deteriorat. Pentru folii de acoperișuri sau în gips-carton.

0195 0085

Design: Cu un nas lung pentru lucrul precis în locuri greu accesibile, depanare expres, reglarea forței 
de impact pentru lemnul moale sau dur, oprirea la distanță, dispozitivul de siguranță pentru declanșare 
și fereastra de vizualizare a capselor. Mecanism de încărcare în partea de jos cu sistem de eliberare de 
siguranță pentru reîncărcare rapidă și ușoară.

Utilizare: Pentru lucrări interioare și lucrări de decorare.

Tip capsă Tipul de cuie
Lungimea cablului

m
Greutate

g
0195 Nr. 

comandă€
A/D (6-14 mm) E (16 mm) 3 1465 62,45 …0020

(W953)

Capsator electric J-105 EADHG m

Design: Cu un nas lung pentru lucru precis în locuri greu accesibile, depanare expres, reglarea forței de 
impact pentru lemnul moale sau tare, funcția de lovire din nou și fereastra de vizualizare a capselor. Cu 
mecanism de încărcare din spate și glisieră de prindere integrată.

Utilizare: Pentru tapițerie, izolație și lambriuri.

Tip capsă Tipul de cuie
Lungimea cablului

m
Greutate

g
0195 Nr. 

comandă€
A/D (8–20/8–18 mm) E (16–19 mm) 3,5 2229 134,85 …0050

(W953)

Capsator electric J-165 EAD m

Capsatoare manuale, Capsatoare tip ciocan, Capse
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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.

9/75

Design: Cu un nas îngust pentru lucrul precis în locuri greu accesibile, depanare expres, reglarea forței de 
impact pentru lemnul moale sau tare, funcția de lovire din nou și fereastra de vizualizare a capselor. Cu 
mecanism de încărcare din spate și glisieră de prindere integrată.

Utilizare: Pentru lucrări de panouri și pentru fixarea profilelor din lemn.

Tip capsă Tipul de cuie
Lungimea cablului

m
Greutate

g
0195 Nr. 

comandă€
C (15–26 mm) E (16-25 mm) 3,5 2089 139,00 …0045

(W953)

Capsator electric J-165 Panel m

 
 
Indicație: Potrivit pentru capsatorul manual J-25 comandă nr. 0195 0015, J-17 comandă nr. 0195 0095, 
capsatorul electric J-105 EADHG comandă nr. 0195 0020 și capsatorul electric J-165 EAD comandă nr. 
0195 0050.

Lungime capsă 
mm

Conţinut
Bucăți

0195 0195 Nr. 
comandă€ €

 6 5000 5,64 –  …0515
 8 5000 7,40 –  …0525
10 5000 9,21 –  …0545
10 1000 –  12,43 …0570
12 1000 2,95 –  …0550
14 5000 9,99 –  …0552

(W954) (W954)

Capse tip 53 m

0195 0515 
 – 0552

Fabricat din oțel zincat, lățime 11,3 mm.

0195 0570 Fabricat din oțel inoxidabil, lățime 11,3 mm.

Design: Fabricat din oțel zincat, lățime 10,6 mm. 
 
Indicație: Potrivit pentru capsator tip ciocan J-022 H nr. comandă 0195 0085.

Lungime capsă 
mm

Conţinut
Bucăți

0195 Nr. 
comandă€

 6 5000 5,52 …0590
 8 5000 7,39 …0592
10 1000 1,96 …0595
14 1000 2,65 …0597

(W954)

Capse tip 37 m

Capsatoare manuale, Capsatoare tip ciocan, Capse
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

9/76

Design: Fabricat din oțel zincat, lățime 10,6 mm. 
 
Indicație: Potrivit pentru capsator tip ciocan J-044 G nr. comandă 0195 0090.

Lungime capsă 
mm

Conţinut
Bucăți

0195 Nr. 
comandă€

 6 5000 8,95 …0575
 8 5000 9,74 …0580
10 5000 10,39 …0585
12  600 2,38 …0586
14  600 2,50 …0587

(W954)

Capse tip 11 m

Design: Fabricat din oțel zincat, lățime 6,1 mm, cutie de 1100 bucăți. 
 
Indicație: Potrivit pentru capsator electric J-165 nr. comandă 0195 0045.

Lungime capsă 
mm

Conţinut
Bucăți

0195 Nr. 
comandă€

15 1100 3,12 …0220
18 1100 3,31 …0230
23 1100 3,66 …0300
26 1100 3,96 …0310
30 1100 4,82 …0330

(W954)

Capse tip 4 m

Design: Din oțel, zincat. 
 
Indicație: Potrivit pentru capsator electric J-105 EADHG comandă nr. 0195 0020, capsator electric J-165 
EAD comandă nr. 0195 0050 și capsator electric J-165 panou, comandă nr. 0195 0045.

Lungime
mm

Conţinut
Bucăți

0195 Nr. 
comandă€

16 1000 5,33 …0210
16 2600 9,04 …0200
19 2600 9,34 …0203
25 2600 11,84 …0205

(W954)

Capse de tip J m

Design: Fabricat din oțel zincat, lățime 11,3 mm. 
 
Indicație: Potrivit pentru capsatorul manual J-25 comandă nr. 0195 0015, J-17 comandă nr. 0195 0095, 
capsatorul electric J-105 EADHG comandă nr. 0195 0020 și capsatorul electric J-165 EAD comandă nr. 
0195 0050.

Lungime capsă 
mm Formă vârf

Conţinut
Bucăți

0195 Nr. 
comandă€

 6 Standard 1200 3,31 …0400
 8 Standard 1200 3,60 …0410
10 Standard  600 2,19 …0420
12 Standard  600 2,44 …0430
14 Standard  600 2,69 …0440
14 Vărfuri D  600 2,82 …0450
18 Vărfuri D  600 3,52 …0460

(W954)

Capse tip 53 F m

Capsatoare manuale, Capsatoare tip ciocan, Capse
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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.

9/77

Design: Fabricat din alamă, cu garnituri NBR. Cu închidere pe o parte, la cuplare cu autoetanşare. În plus, 
manşonul de blocare închis împiedica pătrunderea murdăriei în componentele interioare Atunci când se 
utilizează nipluri de oțel, acest cuplaj poate fi utilizat și pe unelte de aer comprimat datorită sistemului de 
blocare rezistent. 

Utilizare: Pentru sisteme pneumatice, construcții de mașini și instalații, tehnologii de măsurare, reglare și 
control, industria prelucrătoare, tehnologie medicală, industrie chimică/farmaceutică, ateliere, automobile.

Indicație: Nu este potrivit pentru montarea directă pe unelte pulsatorii.

∅ interior furtun 
mm

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar
Debit (aer)

l/min
Temperatura de lucru 

°C

9430 Nr. 
comandă

€
 6 21 35 1000 –20 până la +100  2,28  …0100
 9 21 35 1000 –20 până la +100  2,28  …0105
13 21 35 1000 –20 până la +100  2,28  …0110

(W971)

Design: Din alamă.

Niplu de cuplare NW 7.2  

Cuplaj cu eliberare rapidă NW 7.2  

∅ interior furtun 
mm

Presiunea maximă
bar Temperatura de lucru °C

9433 Nr. 
comandă€

 6 35 –20 până la +100  0,43  …0100
 9 35 –20 până la +100  0,43  …0105
13 35 –20 până la +100  0,67  …0110

(W971)

9430 0100 
 – 0110

Cu niplu pentru furtun.

9433 0100 
 – 0110

Cu niplu pentru furtun.

9430 0100–0110

9433 0135 
 – 0150

Cu filet interior.

9433 0115 
 – 0130

9430 0120 
 – 0130

Cu filet exterior.

9433 0100–0110

9430 0120–0130

Cu filet exterior.

9433 0135–0150

9430 0140 
 – 0150

Cu filet interior.

9430 0140–0150

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar
Debit (aer)

l/min
Temperatura de lucru 

°C

9430 Nr. 
comandă

€
G 1/4 22 35 1000 –20 până la +100  2,28  …0140
G 3/8 22 35 1000 –20 până la +100  2,28  …0145
G 1/2 24 35 1000 –20 până la +100  2,28  …0150

(W971)

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar Temperatura de lucru °C

9433 Nr. 
comandă

€
G 1/8 14 35 –20 până la +100  0,65  …0135
G 1/4 17 35 –20 până la +100  0,65  …0140
G 3/8 19 35 –20 până la +100  0,71  …0145
G 1/2 24 35 –20 până la +100  1,18  …0150

(W971)

9433 0115–0130

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar Temperatura de lucru °C

9433 Nr. 
comandă

€
G 1/8 14 35 –20 până la +100  0,65  …0115
G 1/4 17 35 –20 până la +100  0,64  …0120
G 3/8 19 35 –20 până la +100  0,67  …0125
G 1/2 24 35 –20 până la +100  1,25  …0130

(W971)

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar
Debit (aer)

l/min
Temperatura de lucru 

°C

9430 Nr. 
comandă

€
G 1/4 22 35 1000 –20 până la +100  2,28  …0120
G 3/8 22 35 1000 –20 până la +100  2,28  …0125
G 1/2 24 35 1000 –20 până la +100  2,28  …0130

(W971)

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

9/78

Design: Cuplajul poate fi rotit cu 360°, astfel încât butonul poate fi poziționat corespunzător în orice moment. 
Eliberați presiunea cu o singură mișcare și conectați unealta pentru aer comprimat. Carcasa este din aluminiu 
cu etanșări NBR, butonul și racordul sunt din oțel călit, părțile interioare sunt din oțel inoxidabil, iar filetul este 
din alamă nichelată. Aceste cuplaje corespund standardului ISO DIN EN ISO 4414.

Utilizare: Pentru sisteme pneumatice, construcții de mașini și instalații, industria prelucrătoare, ateliere, 
automobile.

Indicație: Nu este potrivit pentru montarea directă pe unelte pulsatorii.

∅ interior furtun 
mm

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar
Debit (aer)

l/min
Temperatura de lucru 

°C

9434 Nr. 
comandă

€
 6 21 12 1600 –20 până la +70  15,51  …0170
 9 21 12 1600 –20 până la +70  15,51  …0175
13 21 12 1600 –20 până la +70  16,35  …0180

(W969)

Cuplaj de siguranță cu buton NW 7.4  

9434 0170 
 – 0180

Cu niplu pentru furtun.

9434 0155 
 – 0165

Cu filet exterior.

9434 0185 
 – 0195

Cu filet interior.

9434 0185–0195

9434 0155–0165

9434 0170–0180

Design: Cu trecere liberă, de sarcină mare și robust. Asigură debit mare fără pierderi de presiune. Siguranță 
maximă la cuplare și decuplare, în special pentru utilizarea uneltelor pentru aer comprimat. Carcasa este 
realizată din oțel cu etanșări NBR, manșonul este din zinc turnat sub presiune, nichelat, iar filetul este din oțel 
zincat. Aceste cuplaje corespund standardelor DIN EN ISO 4414 şi EN 983.

Utilizare: Pentru sisteme pneumatice, construcții de mașini și instalații, tehnologii de măsurare, reglare și 
control, industria prelucrătoare, ateliere, automobile.

Indicație: Nu este potrivit pentru montarea directă pe unelte pulsatorii.

∅ interior furtun 
mm

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar
Debit (aer)

l/min
Temperatura de lucru 

°C

9435 Nr. 
comandă

€
 8 22 25 2300 –20 până la +100  23,36  …0130
10 22 25 2300 –20 până la +100  23,36  …0135
13 22 25 2300 –20 până la +100  23,36  …0140

(W969)

Cuplaj de siguranță pivotant DN 7,2  

9435 0130 
 – 0140

Cu niplu pentru furtun.

9435 0100 
 – 0110

Cu filet exterior.

9435 0115 
 – 0125

Cu filet interior.

9435 0115–0125

9435 0100–0110

9435 0130–0140

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar
Debit (aer)

l/min
Temperatura de lucru 

°C

9434 Nr. 
comandă

€
G 1/4 21 12 1600 –20 până la +70  15,51  …0155
G 3/8 21 12 1600 –20 până la +70  15,51  …0160
G 1/2 25 12 1600 –20 până la +70  16,35  …0165

(W969)

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar
Debit (aer)

l/min
Temperatura de lucru 

°C

9434 Nr. 
comandă

€
G 1/4 21 12 1600 –20 până la +70  15,51  …0185
G 3/8 21 12 1600 –20 până la +70  15,51  …0190
G 1/2 24 12 1600 –20 până la +70  16,35  …0195

(W969)

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar
Debit (aer)

l/min
Temperatura de lucru 

°C

9435 Nr. 
comandă

€
G 1/4 20 25 2300 –20 până la +100  23,36  …0100
G 3/8 20 25 2300 –20 până la +100  23,36  …0105
G 1/2 22 25 2300 –20 până la +100  23,36  …0110

(W969)

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar
Debit (aer)

l/min
Temperatura de lucru 

°C

9435 Nr. 
comandă

€
G 1/4 20 25 2300 –20 până la +100  23,36  …0115
G 3/8 20 25 2300 –20 până la +100  23,36  …0120
G 1/2 24 25 2300 –20 până la +100  23,36  …0125

(W969)

Cuplaje pentru aer comprimat
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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.

9/79

Design: Cuplaj rotativ de siguranță NW 7.2 pentru aplicații cu aer comprimat. 
Fabricat din plastic armat cu fibră de sticlă de înaltă rezistență. Toate cutiile de distruibuție au un filet robust 
din alamă pentru cupluri mari de strângere și sunt certificate TÜV.

Racord: 
Inch Model

Presiunea 
maximă

bar
Temperatura de lucru 

°C

9435 Nr. 
comandă

€
G 1/2 cu 2 cuplaje de siguranță pivotante 12 –10 până la +50  82,36  …0200
G 1/2 cu 3 cuplaje de siguranță pivotante 12 –10 până la +50  111,07  …0205

(W971)

Doză distribuitor fără filet de trecere  

9435 0200

Design: Oțel călit și zincat.

∅ interior furtun 
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatura de lucru 
°C

9448 Nr. 
comandă€

 6 35 –20 până la +100  1,61  …0400
 8 35 –20 până la +100  1,61  …0405
 9 35 –20 până la +100  1,66  …0410
10 35 –20 până la +100  1,89  …0415
13 35 –20 până la +100  1,73  …0420

(W969)

Niplu de cuplare NW 7.2  

9448 0400 
 – 0420

Cu niplu pentru furtun.

9448 0425 
 – 0440

Cu filet exterior.

9448 0445 
 – 0460

Cu filet interior.

9448 0445–0460

9448 0425–0440

9448 0400–0420

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatura de lucru 
°C

9448 Nr. 
comandă€

G 1/8 13 35 –20 până la +100  1,89  …0425
G 1/4 17 35 –20 până la +100  2,18  …0430
G 3/8 19 35 –20 până la +100  2,18  …0435
G 1/2 24 35 –20 până la +100  2,60  …0440

(W969)

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatura de lucru 
°C

9448 Nr. 
comandă€

G 1/8 14 35 –20 până la +100  1,92  …0445
G 1/4 17 35 –20 până la +100  1,94  …0450
G 3/8 19 35 –20 până la +100  1,94  …0455
G 1/2 24 35 –20 până la +100  2,21  …0460

(W969)

Design: Din alamă, cu filet exterior (AG) și interior (IG) și două ieșiri cu cuplaje cu eliberare rapidă NW 7.2.

Racord: 
Inch Model

Presiunea 
maximă

bar
Temperatura de lucru 

°C

9414 Nr. 
comandă

€
G 1/4 cu 2 ieşiri 35 –20 până la +100  12,66  …0120
G 3/8 cu 2 ieşiri 35 –20 până la +100  12,66  …0125
G 1/2 cu 2 ieşiri 35 –20 până la +100  14,83  …0130

(W971)

Distribuitor de aer comprimat  

9414 0120 
 – 0130

Cu filet exterior.

9414 0140 
 – 0150

Cu filet interior.

9414 0140–0150

9414 0120–0130

Racord: 
Inch Model

Presiunea 
maximă

bar
Temperatura de lucru 

°C

9414 Nr. 
comandă

€
G 1/4 cu 2 ieşiri 35 –20 până la +100  8,86  …0140
G 3/8 cu 2 ieşiri 35 –20 până la +100  7,99  …0145
G 1/2 cu 2 ieşiri 35 –20 până la +100  10,08  …0150

(W971)

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

9/80

Design: Fabricat din alamă, cu filet interior și 2 sau 3 ieșiri fără cuplaje cu eliberare rapidă.

Racord: 
Inch Model

Presiunea maximă
bar

9415 Nr. 
comandă€

G 3/8 cu 2 filete interioare 60  2,95  …0100
G 1/2 cu 2 filete interioare 60  4,23  …0105

(W971)

Distribuitor de aer comprimat  

9415 0100 
 + 0105

cu 2 ieșiri

9415 0110 
 + 0115

cu 3 ieșiri

9415 0110–0115

9415 0100–0105

Design: Pentru aplicații universale cu aer comprimat, până la maximum 15 bar. Fabricat din plastic armat cu 
fibră de sticlă de înaltă rezistență. Filet încastrat robust din alamă ce permite cupluri de strângere mari.

Execuție
Racord:

Inch

Presiunea 
maximă

bar
Temperatura maximă 

°C

9453 Nr. 
comandă

€
Filet de intrare/de trecere G 1/2 " 3 x G 1/2 15 –10 până la +50  19,62  …0007
Filet de intrare/de trecere G 3/4 " 3 x G 1/2 15 –10 până la +50  28,00  …0012

(W971)

Doză distribuitor  

Racord: 
Inch Model

Presiunea maximă
bar

9415 Nr. 
comandă€

G 3/8 cu 3 filete interioare 60  4,72  …0110
G 1/2 cu 3 filete interioare 60  9,05  …0115

(W971)

Design: Fabricat din alamă, versiunea standard.

Racord: 
Inch pentru niplu

HEX
mm

Presiunea 
maximă

bar
Temperatură maximă

°C

9416 Nr. 
comandă

€
G 1/4 LW 4, LW 6 17 25 150  0,47  …0501
G 3/8 LW 4, LW 6, LW 9 19 25 150  0,45  …0506
G 3/8 LW 4, LW 6, LW 9 19 25 150  0,55 *  …0511
G 1/2 LW 6, LW 9 24 25 150  0,74  …0516

(W971)

Piuliță olandeză pentru niplu de furtun  

* Execuţia pe stânga.

Design: Fabricat din alamă, cu niplu sferic.

∅ interior furtun 
mm Execuție

Presiunea 
maximă

bar
Temperatură maximă

°C

9416 Nr. 
comandă

€
6 pentru piuliţa olandeză G 1/4 25 150  0,52  …0521
6 pentru piuliţa olandeză G 3/8 25 150  0,69  …0526
9 pentru piuliţa olandeză G 3/8 25 150  0,65  …0531

(W971)

Niplu pentru furtun  

Design: Din alamă.

Racord: 
Inch

Racord pentru furtun
mm

HEX
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatură maximă 
°C

9416 Nr. 
comandă€

G 1/8  6 14 25 150  1,03  …0535
G 1/4  6 15 25 150  1,22  …0540
G 3/8  6 19 25 150  1,34  …0545
G 1/4  8 15 25 150  1,32  …0550
G 3/8  8 19 25 150  1,37  …0555
G 1/2  8 24 25 150  1,92  …0560
G 3/8 13 19 25 150  1,83  …0565
G 1/2 13 24 25 150  1,75  …0570
G 3/4 13 30 25 150  2,14  …0576
G 3/4 16 30 25 150  2,40  …0581
G 3/4 19 30 25 150  2,64   …0586

(W971)

Niplu pentru furtun, cu filet interior  

Armături de legătură pentru aer comprimat
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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.

9/81

Design: Din alamă.

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatură maximă 
°C

9416 Nr. 
comandă€

G 1/8 x G 1/8 14 25 150  0,48  …0660
G 1/4 x G 1/4 17 25 150  0,57  …0665
G 3/8 x G 3/8 19 25 150  0,65  …0670
G 1/2 x G 1/2 24 25 150  1,22  …0675
G 3/4 x G 3/4 32 25 150  2,71  …0680
G 1/8 x G 1/4 17 25 150  0,62  …0685
G 1/4 x G 3/8 19 25 150  0,74  …0690
G 3/8 x G 1/2 24 25 150  1,36  …0695
G 1/2 x G 3/4 32 25 150  1,65  …0700

(W971)

Niplu dublu cu filet exterior  

Design: Fabricat din alamă cu filet continuu.

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatură maximă
°C

9416 Nr. 
comandă€

G 1/8 14 25 150 0,57 …0711
G 1/4 17 25 150 0,72 …0716
G 3/8 22 25 150 1,03 …0721
G 1/2 27 25 150 1,60 …0726
G 3/4 32 25 150 2,81 …0731

(W971)

Mufă cu filet interior  

Design: Din alamă.

Racord: 
Inch

Racord pentru furtun
mm

HEX
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatură maximă 
°C

9416 Nr. 
comandă€

G 1/8  6 14 25 150  0,65  …0590
G 1/4  6 17 25 150  0,77  …0595
G 3/8  6 19 25 150  0,83  …0600
G 1/4  9 17 25 150  0,77  …0605
G 3/8  9 19 25 150  0,88  …0610
G 1/2  9 24 25 150  1,36  …0615
G 3/8 13 19 25 150  1,01  …0620
G 1/2 13 24 25 150  1,42  …0625
G 3/4 13 32 25 150  2,91  …0630
G 3/4 16 32 25 150  2,91  …0635
G 3/4 19 32 25 150  2,62  …0640

(W971)

Niplu pentru furtun, cu filet exterior  

Design: Din alamă.

∅ interior furtun 
mm

Lungime
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatura maximă 
°C

9416 Nr. 
comandă€

 6 55 16 90  0,86  …0646
 9 55 16 90  1,01  …0651
13 55 16 90  1,44  …0656

(W971)

Niplu dublu pentru furtun  

Design: Din alamă, cu filet exterior (AG) și interior (IG). Filetul interior este cilindric conform DIN EN ISO 228-
1, iar filetul exterior este conic conform DIN 2999.

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatură maximă 
°C

9416 Nr. 
comandă€

R 1/4 13 60 150  1,89  …0735
R 3/8 17 60 150  2,81  …0740
R 1/2 21 60 150  4,04  …0745

(W971)

Racord T  

9416 0735 
 – 0745

Cu filet exterior.

9416 0750 
 – 0760

Cu filet interior.

9416 0750–0760

9416 0735–0745

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatură maximă 
°C

9416 Nr. 
comandă€

G 1/4 13 60 150  2,18  …0750
G 3/8 17 60 150  3,03  …0755
G 1/2 21 60 150  4,06  …0760

(W971)

Armături de legătură pentru aer comprimat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

9/82

Design: Din alamă, cu filet exterior (AG) și interior (IG). Filetul interior este cilindric conform DIN EN ISO 228-
1, iar filetul exterior este conic conform DIN 2999.

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatură maximă 
°C

9416 Nr. 
comandă€

R 1/4 13 60 150  1,25  …0765
R 3/8 17 60 150  1,80  …0770
R 1/2 21 60 150  2,89  …0775

(W971)

Racord cotit  

9416 0765 
 – 0775

Cu filet exterior.

9416 0780 
 – 0790

Cu filet interior.

9416 0780–0790

9416 0765–0775

Design: Fabricat din alamă, variantă scurtă.

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatură maximă 
°C

9416 Nr. 
comandă€

G 1/4 x G 1/8 17 25 150  0,42  …0795
G 3/8 x G 1/8 19 25 150  0,69  …0800
G 3/8 x G 1/4 19 25 150  0,48  …0805
G 1/2 x G 1/4 24 25 150  0,91  …0810
G 1/2 x G 3/8 24 25 150  0,69  …0815
G 3/4 x G 3/8 32 25 150  1,66  …0820
G 3/4 x G 1/2 32 25 150  1,42  …0825

(W971)

Reducție  

Racord: 
Inch

HEX
mm

Presiunea maximă
bar

Temperatură maximă 
°C

9416 Nr. 
comandă€

G 1/4 13 60 150  1,51  …0780
G 3/8 17 60 150  2,21  …0785
G 1/2 21 60 150  2,93  …0790

(W971)

Design: La ambele părți cu arcuri anti-îndoire. Datorită nailonului (PA12), acest furtun spiralat are o forță 
de revenire foarte mare, economisește spațiu datorită înfășurărilor mici și este ușor de utilizat. Furtunul 
se remarcă printr-o bună capacitate de absorbţie a oscilaţiilor, o excelentă rezistenţă faţă de uzura prin 
abraziune şi un comportament bun la compresiune. 

Utilizare: Recomandat pentru fluxul sigur si eficient a unor medii lichide şi gazoase, cum ar fi de ex. aer 
comprimat, uleiuri, gaze, unsori, combustibili, substanţe organice şi anorganice.

∅ interior 
mm

∅ exterior
mm

Lungime
m

Racord:
Inch

∅ spirală
mm

Presiunea 
maximă la 

23 ° C
bar

Temperatură de 
lucru 

°C

9440 Nr. 
comandă

€
6  8 5,0 G 1/4  90 19 –40 până la +80  19,52  …0101
6  8 7,5 G 1/4  90 19 –40 până la +80  25,43  …0106
9 12 5,0 G 3/8 122 19 –40 până la +80  41,80  …0111
9 12 7,5 R 3/8 122 19 –40 până la +80  53,60  …0116

(W961)

Furtun spiralat din PA, cu racord filetat m

Design: La ambele părți cu arcuri anti-îndoire, precum și cuplaj cu eliberare rapidă și niplu de cuplare 
NW 7,2. Datorită nailonului (PA12), acest furtun spiralat are o forță de revenire foarte mare, economisește 
spațiu datorită înfășurărilor mici și este ușor de utilizat. Furtunul se remarcă printr-o bună capacitate de 
absorbţie a oscilaţiilor, o excelentă rezistenţă faţă de uzura prin abraziune şi un comportament bun la 
compresiune. 

Utilizare: Recomandat pentru fluxul sigur si eficient a unor medii lichide şi gazoase, cum ar fi de ex. aer 
comprimat, uleiuri, gaze, unsori, combustibili, substanţe organice şi anorganice.

Indicație: Nu este potrivit pentru montarea directă pe unelte pulsatorii.

∅ interior 
mm

∅ exterior
mm

Lungime
m

∅ spirală
mm

Presiunea maximă 
la 23 ° C

bar

Temperatură de 
lucru 

°C

9440 Nr. 
comandă

€
6  8 5,0  90 19 –20 până la +80  27,30  …0121
6  8 7,5  90 19 –20 până la +80  33,01  …0126
9 12 5,0 122 19 –20 până la +80  45,61  …0131
9 12 7,5 122 19 –20 până la +80  57,39  …0136

(W961)

Furtun spiralat din PA, cu racord filetat, cu cuplaj cu eliberare rapidă și niplu m

Armături de legătură pentru aer comprimat
9



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.

9/83

Design: La pe ambele părți cu arcuri anti-îndoire. Acest furtun spiralat din poliuretan dispune de o foarte 
mare putere de revenire, datorită înfăşurărilor mici nu necesită mult spaţiu şi este uşor de mânuit. Furtunul 
se remarcă printr-o bună capacitate de absorbţie a oscilaţiilor şi o excelentă rezistenţă faţă de uzura prin 
abraziune.

Utilizare: Recomandat pentru fluxul sigur si eficient a unor medii lichide şi gazoase, cum ar fi de ex. aer 
comprimat, uleiuri, gaze, unsori, combustibili, substanţe organice şi anorganice.

∅ interior 
mm

∅ exterior
mm

Lungime
m

Racord:
Inch

∅ spirală
mm

Presiunea 
maximă la 

23 ° C
bar

Temperatură de 
lucru 

°C

9440 Nr. 
comandă

€
6,5 10  6,0 G 1/4 69 11 –20 până la +60  30,55  …0141
6,5 10  7,5 G 1/4 69 11 –20 până la +60  32,12  …0146
6,5 10 10,0 G 1/4 69 11 –20 până la +60  51,05  …0151
8,0 12  6,0 G 3/8 82 10 –20 până la +60  49,06  …0156
8,0 12  7,5 G 3/8 82 10 –20 până la +60  52,23  …0161
8,0 12 10,0 G 3/8 82 10 –20 până la +60  61,75  …0166

(W961)

Furtun spiralat din PU, cu racord filetat m

Design: La ambele părți cu arcuri anti-îndoire, precum și cuplaj cu eliberare rapidă și niplu de 
cuplare NW 7,2. Acest furtun spiralat din poliuretan dispune de o foarte mare putere de revenire, datorită 
înfăşurărilor mici nu necesită mult spaţiu şi este uşor de mânuit. Furtunul se remarcă printr-o bună capacitate 
de absorbţie a oscilaţiilor şi o excelentă rezistenţă faţă de uzura prin abraziune. 

Utilizare: Recomandat pentru fluxul sigur si eficient a unor medii lichide şi gazoase, cum ar fi de ex. aer 
comprimat, uleiuri, gaze, unsori, combustibili, substanţe organice şi anorganice.

Indicație: Nu este potrivit pentru montarea directă pe unelte pulsatorii.

∅ interior 
mm

∅ exterior
mm

Lungime
m

∅ spirală
mm

Presiunea maximă 
la 23 ° C

bar

Temperatură de 
lucru 

°C

9440 Nr. 
comandă

€
6,5 10  6,0 69 11 –20 până la +60  34,31  …0171
6,5 10  7,5 69 11 –20 până la +60  35,97  …0176
6,5 10 10,0 69 11 –20 până la +60  55,39  …0181
8 12  6,0 82 10 –20 până la +60  52,37  …0186
8 12  7,5 82 10 –20 până la +60  55,84  …0191
8 12 10,0 82 10 –20 până la +60  82,02  …0196

(W961)

Furtun spiralat din PU, cu racord filetat, cu cuplaj cu eliberare rapidă și niplu m

Design: La ambele părți cu arc de protecție împotriva îndoirii, precum și cuplaj de siguranță cu buton 
și niplu de cuplare NW 7.2. Acest furtun spiralat din poliuretan dispune de o foarte mare putere de revenire, 
datorită înfăşurărilor mici nu necesită mult spaţiu şi este uşor de mânuit. Furtunul se remarcă printr-o bună 
capacitate de absorbţie a oscilaţiilor şi o excelentă rezistenţă faţă de uzura prin abraziune. 

Utilizare: Recomandat pentru fluxul sigur si eficient a unor medii lichide şi gazoase, cum ar fi de ex. aer 
comprimat, uleiuri, gaze, unsori, combustibili, substanţe organice şi anorganice.

Indicație: Nu este potrivit pentru montarea directă pe unelte pulsatorii.

∅ interior 
mm

∅ exterior
mm

Lungime
m

∅ spirală
mm

Presiunea maximă 
la 23 ° C

bar

Temperatură de 
lucru 

°C

9478 Nr. 
comandă

€
6,5 10  6,0 69 11 –20 până la +60  63,02  …0171
6,5 10  7,5 69 11 –20 până la +60  74,25  …0176
6,5 10 10,0 69 11 –20 până la +60  88,16  …0181
8,0 12  6,0 82 10 –20 până la +60  80,53  …0186
8,0 12  7,5 82 10 –20 până la +60  89,56  …0191
8,0 12 10,0 82 10 –20 până la +60  103,87  …0196

(W961)

Furtun spiralat din PU, cu cuplaj de siguranță cu buton și niplu m

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

9/84

Design: Structură în 3 straturi cu strat interior din PVC moale, inserție din poliester și strat exterior din PVC 
moale, foarte flexibil și cu rezistență ridicată la rupere. Livrat cu cuplaj de siguranță și niplu de cuplare NW 
7,4. Rezistenţă ridicată la ozon, domeniul de temperatură de la aprox. -20 °C la +60 °C

Utilizare: Potrivit pentru alimentarea cu aer comprimat a uneltelor pneumatice.

Indicație: Nu este potrivit pentru montarea directă pe unelte pulsatorii.

∅ interior 
mm

Grosimea 
peretelui

mm
∅ exterior

mm

Presiunea 
maximă

bar
Lungime

m

9445 Nr. 
comandă

€
 6,3 2,35 11,0 12 10  37,35  …0400
 6,3 2,35 11,0 12 20  49,56  …0405
 9,0 2,75 14,5 12 10  38,22  …0410
 9,0 2,75 14,5 12 20  51,87  …0415
12,7 3,15 19,0 12 10  62,03  …0420
12,7 3,15 19,0 12 20  83,49  …0425

(W961)

Furtun de aer comprimat din PVC cu cuplaj de siguranță și niplu  

Design: Structură în 3 straturi cu stratul interior din PVC moale, inserție din poliester și strat exterior din 
PVC moale, foarte flexibil și cu rezistență ridicată la rupere. Destinat utilizării împreună cu cuplaje şi nipluri 
de racord uzuale din comerţul de specialitate. Rezistenţă ridicată la ozon, domeniul de temperatură de la 
aprox. -20 °C la +60 °C

Utilizare: Potrivit pentru alimentarea cu aer comprimat a uneltelor pneumatice, echiparea stațiilor de 
asamblare și pentru sisteme de înfășurare de compresor, fixe sau mobile.

∅ interior 
mm

Grosimea 
peretelui

mm
∅ exterior

mm

Presiunea 
maximă

bar
Lungime

m

9445 Nr. 
comandă

€
 6,3 2,35 11,0 15 25  34,94  …0300
 6,3 2,35 11,0 15 50  61,79  …0305
 9,0 2,75 14,5 15 25  42,67  …0310
 9,0 2,75 14,5 15 50  75,48  …0315
12,7 3,15 19,0 15 25  68,17  …0320
12,7 3,15 19,0 15 50  120,61  …0325

(W961)

Furtun de aer comprimat din PVC  

Design: Structură în 3 straturi cu stratul interior din PVC moale, inserție din poliester și strat exterior din 
PVC moale. Destinat utilizării împreună cu cuplaje şi nipluri de racord uzuale din comerţul de specialitate, 
avându-se în vedere mediile de transportat, presiunea de regim şi temperatura de lucru. 
Domeniul de temperatura de la –15 °C la +60 °C

Utilizare: Potrivit pentru alimente, băuturi și lichide care conțin alcool în conformitate cu reglementările UE 
pentru contactul cu alimentele nr. 10/2011 / UE (simulanții A, B, C), precum și aer comprimat și substanțe 
chimice (lista cu rezistența respectivă, la cerere).

Indicație: Hidrocarburile au un efect negativ asupra flexibilității și pot duce la fragilizarea materialului 
furtunului.

∅ interior 
mm

Grosimea 
peretelui

mm
∅ exterior

mm

Presiunea 
maximă

bar
Lungime

m

9445 Nr. 
comandă

€
 6,0 3,00 12 22 10  6,62  …0105
 6,0 3,00 12 22 25  16,56  …0110
 6,0 3,00 12 22 50  33,11  …0100
 9,0 3,00 15 20 10  8,35  …0120
 9,0 3,00 15 20 25  20,85  …0125
 9,0 3,00 15 20 50  41,71  …0115
12,5 2,75 18 20 10  13,50  …0140
12,5 2,75 18 20 25  33,73  …0135
12,5 2,75 18 20 50  67,45  …0130

(W961)

Furtun de aer comprimat din PVC, cu inserție textilă  

Furtunuri cu inserţie textilă
9



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.

9/85

Design: Furtun din PVC transparent cu cuplaje din alamă. Flexibil, rezistent la presiune, la uzură prin frecare 
şi la îmbătrânire. Domeniul de temperatura de la –15 °C la +60 °C Livrarea cu cuplaj rapid DN 7,2 şi cu niplu 
de îmbinare.

Lungime 
m

Grosimea peretelui
mm

Presiunea maximă
bar

9465 9467 9469 Nr. 
comandă6 ID/12 AD 9 ID/15 AD 13 ID/20 AD

€ € €
 5 3,0 15  9,65   10,28  –  …0005
10 3,0 15  15,70   17,00  –  …0010
 5 3,5 15 –  –   18,49    …0006
10 3,5 15 –  –   26,85  …0010
15 3,0 15  21,79   23,74  –  …0015
20 3,0 15  27,84   30,46  –  …0020
25 3,0 15  33,91   37,18  –  …0025

(W961) (W961) (W961)

Furtun de aer comprimat din PVC, cu inserție textilă și cuplaje  

 
 
 

Design: Fabricate din plastic, robuste, ușor de mânuit,, lamele pot fi schimbate.

Utilizare: Potrivit pentru toate furtunurile uzuale din plastic.

până la ∅ al țevii 
mm

9465 Nr. 
comandă€

14  6,42  …9000
(W961)

Dispozitiv de tăiat furtunuri  

 

Foarfeci pentru furtun și 
țeavă

pot fi găsite de la Ç 7/42.

Design: Fabricat din aluminiu, pentru montare ușoară pe perete cu găuri de fixare. 
Găurile cu marginile teşite asigură o suprafaţa netedă.

Mărime
Lungime

mm
Lățime

mm
Înălțime

mm
9445 Nr. 

comandă€
mic (35-40 m cu NW 6 mm) 187  70  82  15,69  …0245

mediu (45-50 m cu NW 9 mm) 254 106 105  32,15  …0250
mare (45-50 m pentru NV 13 mm) 348 137 157  38,00  …0255

(W961)

Suport furtun  

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

9/86

Design: DIN 3017. Cu faţa interioară a benzii colierului reliefată pe toată lungimea, cu muchiile teşite, din 
platbandă de oţel care asigură ghidarea sigură a şurubului şi a benzii asigurând posibilitatea transmiterii unor 
forţe ridicate.

Utilizare: Potrivit pentru racordurile de apă de răcire, conductele de combustibil sub presiune sau presurizate, 
conductele de aerisire, conductele de ulei, conductele din industria electrocasnicelor, racordurile furtunurilor în 
industria vehiculelor comerciale și racordurile de conducte din sectorul sanitar și în inginerie mecanică.

Domeniul de 
strângere 

mm

Lăţime bandă x 
Grosime bandă

mm
UA 

 

9423 9426 Nr. 
comandă€

100 bucăți
€

100 bucăți
08–12  9 x 0,7 100  34,03   96,07  …0005
10–16  9 x 0,7 100  33,86   96,07  …0010
12–20  9 x 0,7 100  38,02  –  …0015
12–20 12 x 0,8 100  39,76   107,32  …0055
16–25  9 x 0,7 100  40,19  –  …0020
16–25 12 x 0,8 100  42,98   110,81  …0060
16–27 12 x 0,8 100  44,23  –  …0065
20–32  9 x 0,7 100  44,04  –  …0025
20–32 12 x 0,8 100  45,71   113,29  …0070
25–40  9 x 0,7 100  44,84  –  …0030
25–40 12 x 0,8 100  47,63   127,74  …0075
32–50  9 x 0,8  50  48,31  –  …0035
32–50 12 x 1,0  50  51,54   131,86  …0080

 40– 60  9 x 0,8 50  50,98  –  …0040
(W959) (W959)

Domeniul de 
strângere 

mm

Lăţime bandă x 
Grosime bandă

mm
UA 

 

9423 9426 Nr. 
comandă€

100 bucăți
€

100 bucăți
 40– 60 12 x 1,0 50  55,32   140,16  …0085
 50– 70  9 x 0,8 50  52,47  –  …0045
 50– 70 12 x 1,0 50  56,62   146,95  …0090
 60– 80 12 x 1,0 50  57,92   149,68  …0095
 70– 90  9 x 0,8 50  56,62  –  …0050
 70– 90 12 x 1,0 50  59,29   152,57  …0100
 80–100 12 x 1,0 50  64,63  –  …0105
 90–110 12 x 1,0 50  69,65   164,40  …0110
100–120 12 x 1,0 50  76,53   183,27  …0115
110–130 12 x 1,0 50  83,16   201,24  …0120
130–150 12 x 1,0 50  95,82   266,58  …0125

(W959) (W959)

Colier pentru furtun IDEAL®  

Alte versiuni la cerere.

9423 Material W1, banda, carcasă și șurub din oțel galvanizat lucios. 
Şurub cu cap hexagonal crestat, deschiderea cheii 7 mm, cu 
crestătură în formă de cruce integrată,

9426 Material W4, banda, carcasă și șurub din oțel inoxidabil 
crom-nichel (1.4301). Şurub cu cap hexagonal crestat, 
deschiderea cheii 7 mm.

Design: DIN 3017. Material W1.

Lățime 
bandă 
mm Conţinutul trusei

9423 Nr. 
comandă

€
 9 10 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 12–20 mm 

 7 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 16-25 mm 
 5 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 20-32 mm 
 5 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 25-40 mm 
10 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 32-50 mm 
10 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 40-60 mm 

 3 coliere pentru furtun cu domeniul 
de prindere 500–70 mm

35,28  …0900

12 10 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 12–20 mm 
7 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 16-25 mm 
5 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 20-32 mm 
5 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 25-40 mm 

10 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 32-50 mm 
10 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 40-60 mm 

3 coliere pentru furtun, domeniul de strângere 50-70 mm

37,37  …1200

(W959)

Sortiment de coliere pentru furtun  

Design: Oțel special rezistent la rupere, asamblare ușoară și zincată.

Utilizare: Etanșarea permanentă a conductelor de aer și lichide.

Domeniul de strângere 
mm

UA 
 

9432 Nr. 
comandă€

 5– 7 100  10,76  …1005
 7– 9 100  9,87  …1010
 9–11 100  10,25  …1015
11–13 100  10,25  …1020
13–15 100  11,72  …1025
15–18 100  13,89  …1030

(W959)

Domeniul de strângere 
mm

UA 
 

9432 Nr. 
comandă€

17–20 100  14,92  …1035
20–23 100  22,29  …1040
21–25 100  22,29  …1045
25–28 100  24,58  …1050
28–31 100  26,89  …1055

(W959)

Colier pentru furtun cu 2 urechi IDEAL® W1  

Coliere pentru furtun
9



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.

9/87

Design: Model deosebit de robust realizat din plastic special de înaltă rezistență cu furtun cu inserție țesută 
de înaltă calitate. Suportul din ţeavă de oţel zincată. Datorită racordului axial, furtunul poate fi rulat sau 
derulat pe tambur chiar şi în timpul folosirii furtunului. Livrarea se face cu cuplaje metalice rapide acționate 
cu o singură mână, cu furtun de legătură şi cu suport pentru fixarea pe perete.

Lungimea furtunului 
m

∅ interior
mm

∅ exterior
mm

Presiunea maximă
bar

9443 Nr. 
comandă€

20 9 15 15  45,47  …0020
(W903)

Furtun cu tambur pentru aer comprimat  

Design: Carcasă compactă, robustă, rezistentă 
la impact și pivotantă pentru montare pe perete 
sau tavan. Cu dispozitiv (decuplabil) de blocare 
pentru asigurarea furtunului de presiune faţă de 
riscul înfăşurării involuntare. Arcurile care asigură 
reînfăşurarea sunt din oţel special şi asigură 
reînfăşurarea uniformă şi completă a furtunului de 
aer comprimat. Livrarea se face cu furtun de aer 
comprimat din poliuretan cu cuplaj racord din oţel.

Utilizare: Pentru ordine și siguranță la locul de 
muncă. Evitarea riscului de împiedicare este o 
contribuţie esenţială la asigurarea protecţiei muncii. 
Ideal atât pentru întreprinderile industriale cât şi 
pentru cele meşteşugăreşti.

Lungimea furtunului 
m

∅ interior
mm

∅ exterior
mm

Presiunea 
maximă

bar
Dimensiuni

mm

9429 Nr. 
comandă

€
 9 8 12 10 325 x 275 x 185  141,47  …0009
12 8 12 15 355 x 315 x 190  167,33  …0012

(W972)

Furtun cu tambur automat  

9429 0009 

9429 0012 

Design: Carcasă metalică compactă și robustă pentru montare pe perete sau tavan. 
Blocarea şi înfăşurarea furtunului se fac prin simpla tragere a acestuia. Livrarea se face cu furtun de aer 
comprimat din poliuretan cu cuplaj cu eliberare rapidă 1/4" şi niplu 1/4" din oţel.

Utilizare: Pentru ordine și siguranță la locul de muncă. Evitarea riscului de împiedicare este o contribuţie 
esenţială la asigurarea protecţiei muncii. 
Ideal atât pentru întreprinderile industriale cât şi pentru cele meşteşugăreşti.

Lungimea furtunului 
m

∅ interior
mm

∅ exterior
mm

Presiunea maximă
bar

9459 Nr. 
comandă€

12 8 12 12  128,58  …1015
(W972)

Furtun cu tambur automat SA 312  

Furtunuri cu tambur pentru aer comprimat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

9/88

Design: Unitate de întreținere cu două componente. Compusă dintr-un regulator de presiune cu membrană, 
independent de presiunea de admisie, cu aerisire secundară și gresor cu ceață.

Utilizare: Pentru filtrarea, reglarea și ungerea aerului comprimat al sculelor, cilindrilor, supapelor acționate 
pneumatic și multe altele.

Indicație: Măsurarea valorii debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar. Unitățile 
de întreținere din seria multifix pot fi combinate între ele.

Filet de racord: 
Inch

Debit
l/min

DN
mm

Înălțime
mm

presiune maximă 
de admisie

bar

temperatura 
maximă a mediului

°C

9405 Nr. 
comandă

€
G 1/4  1100  6 192,1 16 60  69,96  …0005
G 3/8  1100 10 192,1 16 60  73,23  …0010
G 1/2  3500 15 246,3 16 60  128,49  …0015
G 3/4  3500 20 246,3 16 60  123,33  …0020
G 1 10500 26 381,8 16 60  407,55  …0025

(W970)

Unitate de întreținere seria multifix, cu două componente  

Design: Cu recipient din policarbonat și manometru. Regulator de presiune cu membrană, independent de 
presiunea de admisie, cu aerisire secundară. Valoarea setată poate fi asigurată prin acţionarea robinetului.

Utilizare: Pentru filtrarea și reglarea aerului comprimat al sculelor acționate pneumatic, cilindri, supape și 
multe altele.

Notă: Măsurarea valorii debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar. 
Unitățile de întreținere din seria multifix pot fi combinate între ele.

Filet de racord: 
Inch

Debit
l/min

DN
mm

Înălțime
mm

presiune maximă 
de admisie

bar

temperatura 
maximă a mediului

°C

9404 Nr. 
comandă

€
G 1/4  1500  6 192,1 16 60  49,70  …0005
G 3/8  1500 10 192,1 16 60  48,36  …0010
G 1/2  3500 15 246,3 16 60  76,63  …0015
G 3/4  3500 20 246,3 16 60  78,51  …0020
G 1 12000 26 381,8 16 60  265,38  …0025

(W970)

Regulator de presiune cu filtru seria multifix  

Design: Sistem de ungere proporțional cu ventil manual de evacuare. Este posibilă umplerea cu ulei atunci 
când se află sub presiune.

Utilizare: Pentru îmbogățirea aerului comprimat cu ulei pulverizat, pentru ungerea fiabilă a sculelor de aer 
comprimat controlate pneumatic, cilindri, supape și multe altele.

Indicație: Măsurarea valorii debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar. Presiune 
minimă de funcționare 0,5 bar. Unitățile de întreținere din seria multifix pot fi combinate între ele.

Filet de racord: 
Inch

Debit
l/min

DN
mm

Înălțime
mm

presiune maximă 
de admisie

bar

temperatura 
maximă a mediului

°C

9408 Nr. 
comandă

€
G 1/4  1900  6 167,8 16 60  30,08  …0005
G 3/8  1900 10 167,8 16 60  29,31  …0010
G 1/2  5000 15 198,2 16 60  46,88  …0015
G 3/4  5000 20 198,2 16 60  46,88  …0020
G 1 18000 26 324,3 16 60  127,91  …0025

(W970)

Gresor cu ceață seria multifix  

Design: Regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea de admisie, cu aerisire secundară. 
Valoarea setată poate fi asigurată prin acţionarea robinetului.

Utilizare: Reduce presiunea de linie fluctuantă în sistemele de aer comprimat la Presiunea maximă necesară 
și o menține constantă.

Indicație: Măsurarea valorii debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar. Unitățile 
de întreținere din seria multifix pot fi combinate între ele.

Filet de racord: 
Inch

Debit
l/min

DN
mm

Înălțime
mm

presiune maximă 
de admisie

bar

temperatura 
maximă a mediului

°C

9402 Nr. 
comandă

€
G 1/4  1500  6 94,8 16 60  33,23  …0005
G 3/8  1500 10 94,8 16 60  33,23  …0010
G 1/2  6000 15 134,1 16 60  49,66  …0015
G 3/4  6000 20 134,1 16 60  50,33  …0020
G 1 12500 25 179,5 16 60  127,66  …0025

(W970)

Regulator de presiune seria multifix, inclusiv manometru  

Reductoare de presiune, unităţi de preparare a aerului comprimat
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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.

9/89

Design: Separator centrifugal cu element filtrant sinterizat. Cu supapă de evacuare semiautomată.

Utilizare: Pentru filtrarea aerului comprimat de la unelte acționate pneumatic, cilindri, supape și multe 
altele. Unitățile de întreținere din seria multifix pot fi combinate între ele.

Indicație: Măsurarea valorii debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar.

Filet de racord: 
Inch

Debit
l/min

DN
mm

Înălțime
mm

presiune maximă 
de admisie

bar

temperatura 
maximă a mediului

°C

9401 Nr. 
comandă

€
G 1/4 2100  6 152,1 16 60  23,04  …0005
G 3/8 2100 10 152,1 16 60  23,36  …0010
G 1/2 4000 15 181,8 16 60  43,73  …0015
G 3/4 4000 20 181,8 16 60  41,85  …0020
G 1 8000 25 305,8 16 60  126,49  …0025

(W970)

Filtru seria multifix  

Filet de racord: 
Inch

Element filtrant
µm

9410 9411 9413 9417 Nr. 
comandă€ € € €

G 1/4; G 1/8 –  3,48  –  –  –  …0005
G 1/2; G 3/4 –  4,98  –  –  –  …0010
G 1/4; G 3/8 – –   5,00  –  –  …0005
G 1/2; G 3/4 – –   5,10  –  –  …0010
G 1/4; G 1/8 – –  –   1,95  –  …0005
G 1/2; G 3/4 – –  –   1,99  –  …0010

G 1 – –  –   7,20  –  …0015
G 1/2–G 3/4  5 –  –  –   11,97  …0005
G 1/2–G 3/4  8 –  –  –   21,00  …0010

G 1 40 –  –  –   18,13  …0015
(W970) (W970) (W970) (W970)

Accesorii pentru dispozitivele din seria multifix  

9410 Consolă de prindere cu 2 şuruburi

9411 Consolă de prindere cu piuliţă

9413 Pachet de cuplare 
Pentru blocarea mai multor componente cu filete de conectare.

9417 Element filtrant 
Pentru filtre, regulatoare de filtre și unități de întreținere cu filet de conectare.

9417

9413

9410

9411

Design: Recipient de ulei din policarbonat.

Utilizare: Pentru montarea pe unelte de aer comprimat cu impact (aparate de bătut cuie, capsatoare, 
șurubelnițe) cu un ritm de lucru intermitent. Se poate folosi de asemenea şi pentru unelte cu necesar 
continuu de aer comprimat, cum ar fi cele de şlefuit şi de lustruit.

Indicație: Dozaj fix de ulei, aproximativ 0,4 cm3 la 100 de cicluri de lucru. O încărcare ajunge pentru un 
număr de 3000 cicluri de lucru.

Filet de racord: 
Inch

DN
mm

Presiunea maximă
bar

temperatura maximă 
a mediului

°C

9425 Nr. 
comandă

€
G 3/8 8 2–15 50  18,51  …0005

(W970)

Mini-gresor cu ceață  

Reductoare de presiune, unităţi de preparare a aerului comprimat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

9/90

Design: Cu recipient din plastic, 
volum de aproximativ 0,7 l, 
transparent mat. Jetul de aer se 
poate regla conform necesităţilor 
direct la duză.

Indicație: Presiune de lucru 
recomandată aproximativ 2 până la 
6 bari.

Execuție

presiunea maximă 
de funcționare

bar Racord:

9427 Nr. 
comandă

€
cu duza dreaptă 10 Niplu de cuplare NW 7.2  62,73  …0007
cu duză pivotabilă 10 Niplu de furtun LW 6  86,31  …0017

(W975)

Pistol pentru pulverizare  

9427 0007 

9427 0017 

Design: Manometru standard pentru tub Bourdon, cu carcasă din plastic și o singură scală în bari, conform 
EN 837-1. Clasa de precizie 1,6.

Utilizare: Pentru medii gazoase, lichide, nu foarte vâscoase și necristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Dimensiunea 
nominală ∅ 

mm
Domeniu de afișare

bar
Filet
Inch

9431 9457 Nr. 
comandă

Racordul în 
partea de jos

Racordul 
centrat pe 

spate
€ €

40 0– 4,0 G 1/8 –   4,30  …0005
40 0–10,0 G 1/8  4,14  –  …0015
40 0– 6,0 G 1/8 –   4,30  …0010
40 0–10,0 G 1/8 –   4,30  …0015
50 0– 4,0 G 1/4 –   4,35  …0020
50 0–10,0 G 1/4  4,30  –  …0030
50 0– 6,0 G 1/4 –   4,35  …0025
50 0–10,0 G 1/4 –   4,35  …0030
63 0– 4,0 G 1/4 –   4,35  …0035
63 0–10,0 G 1/4  4,30  –  …0045
63 0– 6,0 G 1/4 –   4,35  …0040
63 0–10,0 G 1/4 –   4,35  …0045

(W971) (W971)

Manometru  

9457

9431

Design: Sablat, carcasa și bilă din alamă nichelată. Cu mânerul rotativ din aluminiu, garnitura de etanşare a 
bilei din PTFE, garnitura de etanşare a tijei din NBR.

Utilizare: Pentru montarea pe conductele de aer comprimat, apă sau combustibil.

Mărime 
Inch

Lăţime nominală
mm

Presiune
bar

Lungime
mm

9461 Nr. 
comandă€

G 1/4 interior  8 10 42,0  3,05  …0005
G 3/8 interior  8 10 42,0  3,05  …0010
G 1/2 interior 10 10 45,5  3,13  …0015

(W971)

Robinet cu bilă, mini  

Design: Carcasă și bilă din alamă nichelată. Garnitura de etanşare a bilei din PTFE, garnitura de etanşare 
a tijei din NBR. Pârghie din oţel (1.0038) acoperită cu PVC albastru. Filet G conform DIN EN ISO 228-1, 
interval de temperatură: –20 °C până la +100 °C.

Utilizare: Toate domeniile comune de aplicare.

Mărime 
Inch

Lăţime nominală
mm

Presiune
bar

Lungime
mm

9463 Nr. 
comandă€

G 1/4  8,0 25 39,7  2,88  …0005
G 3/8 10,0 25 40,0  2,88  …0010
G 1/2 14,5 25 49,6  3,27  …0015
G 3/4 19,0 25 55,0  4,57  …0020
G 1 24,5 25 63,0  7,43  …0025
G 1.1/4 30,5 25 73,0  11,51  …0030
G 1.1/2 37,0 25 82,5  16,66  …0035

(W971)

Robinet cu bilă  

Manometre, robineţi cu bilă, pistoale de pulverizare
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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.

9/91

Design: Cu cuplaj cu eliberare rapidă şi cu niplu de protecţie complet cauciucat, manometru cu 
afișaj în bari și psi și niplu de alamă.

Utilizare: Pentru ventile de anvelope cu filet VG 8, cum ar fi la autovehicule, utilaje de construcții, 
tractoare, motociclete, biciclete și multe altele.

Domeniu de 
Măsurare 

bar

Lungimea 
furtunului

cm Racord:

9445 9446 Nr. 
comandăcalibrat necalibrat

€ €
0–12 50 Niplu de cuplare NW 7,2–7,8  80,41   63,02  …0012

(W975) (W975)

Manometru pentru măsurarea presiunii în anvelope  

 

9446

9445

Design: Cu cuplaj cu eliberare rapidă, manometru cu afișaj în bari și psi și niplu de alamă.

Utilizare: Pentru ventile de anvelope cu filet VG 8, cum ar fi la autovehicule, utilaje de 
construcții, tractoare, motociclete, biciclete și multe altele.

Domeniu de 
Măsurare 

bar

Lungimea 
furtunului

cm Racord:

9446 Nr. 
comandănecalibrat

€
0–12 50 Niplu de cuplare NW 7,2–7,8  39,23  …0112

(W975)

Manometru pentru măsurarea presiunii în anvelope  

Design: Cu cuplaj cu eliberare rapidă, manometru cu afișaj în bari și psi și niplu.

Utilizare: Pentru ventile de anvelope cu filet VG 8, cum ar fi la autovehicule, utilaje de construcții, tractoare, 
motociclete, biciclete și multe altele.

Domeniu de 
Măsurare 

bar

Lungimea 
furtunului

cm Racord:

0305 Nr. 
comandănecalibrat

€
0–12 40 Niplu de cuplare NW 7.2 24,49 …0385

(W529)

Manometru de mână pentru măsurarea presiunii în anvelope m

Design: Carcasă din poliamidă robustă. Duză reglabilă.

Utilizare: Pentru suflarea și curățarea mașinilor, motoarelor, rulmenților, 
suprafețelor glisante, orificiilor de tot felul, corpurilor și formelor goale.

Racord:
9480 9483 9482 9481 Nr. 

comandă€ € € €
Niplu de cuplare DN 7,2  9,03   8,11   9,96   12,40  …0072

Filet interior G 1/4"  8,54  –   9,91   11,84  …0014
(W975) (W975) (W975) (W975)

Pistol de curățat prin suflare cu aer comprimat, din plastic  

9480 Cu duză scurtă

9483 Cu ţeavă prelungitoare 105 mm.

9482 Cu ţeavă prelungitoare 105 mm şi capac de protecţie.

9481 Cu țeavă prelungitoare 105 mm, capac de protecție și 
duză de reducere a zgomotului.

9483 0072 9481 0072

9482 0014
9480 0072

Manometre pentru anvelope, pistoale de suflat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

9/92

Design: Pistol de suflare cu reglare continuă, ușor și performant, cu o putere de suflare extrem de puternică. 
Chiar dacă se află sub presiune pneumatică maximă se poate ţine uşor şi sigur în mână.

Indicație: Se pot utiliza cu duze prelungitoare pentru suflarea locurilor greu accesibile.

Racord:
9485 Nr. 

comandă€
Niplu furtun LW 6  23,81  …0090
Niplu furtun LW 9  23,81  …0130

Niplul de cuplare DN 7,2  23,81  …1072
Niplu de cuplare DN 7,2  35,61 *  …0072

(W975)

Pistol de curățat prin suflare cu aer comprimat reglabil, de înaltă performanță  

* Duză cu atenuarea zgomotului.
 
9485 0072

Design: Fabricat din aluminiu, eloxat albastru.

Utilizare: Pentru suflarea și curățarea mașinilor, pieselor de prelucrat, alezajelor, corpurilor goale 
și multe altele.

Racord:
9486 Nr. 

comandă€
Niplu de cuplare DN 7,2  8,64  …0072

(W975)

Pistol de curățat prin suflare cu aer comprimat cu duză cu atenuarea zgomotului.  

Design: Fabricat din alamă nichelată.

Utilizare: Pentru suflare direcționată în locuri greu accesibile.

Lungime 
mm

9487 9488 Nr. 
comandă€ €

150  4,55   4,55  …0150
250 –   4,84  …0250
400  7,07  –  …0400

(W975) (W975)

Duză prelungitoare pentru pistol curățat prin suflare cu aer 
comprimat

 

9487 Drept.

9488 Curbat.

9488

9487

Design: Carcasă din aluminiu turnat, nichelat, cu duză standard.

Utilizare: Pentru suflarea și curățarea mașinilor, motoarelor, rulmenților, suprafețelor glisante, 
orificiilor de tot felul, corpurilor și formelor goale.

Racord:
Gaura duzei

mm
9484 Nr. 

comandă€
Niplu furtun LW 6 1,5  8,02  …0060
Niplu furtun LW 9 1,5  8,01  …0090

Niplu de cuplare DN 7,2 1,5  8,14  …0072
Filet interior G 1/4" 1,5  7,34  …0014

(W975)

Pistol de suflat cu aer comprimat, din aluminiu  

Pistoale de suflat
9



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.

9/93

Design: Fabricat din plastic, forță mare de susținere prin intermediul a 6 magneți de neodim, suprafață 
de contact cauciucată și rezistentă la ulei. Două zone utilizabile separat.

Utilizare: Pentru a susține pistoale de suflat, cabluri și furtunuri.

∅ 
mm

9489 Nr. 
comandă€

75 21,35 …0005
(W561)

Suport magnetic m

Design: Pentru pistoalele din aluminiu și plastic, cu excepția pistoalelor de înaltă performanță. 
Susține pistolul în mod ideal ca urmare a formei optimizate. Livrarea cu 2 console pentru fixarea la 
90°- sau la 45°, inclusiv şuruburile aferente.

9486 Nr. 
comandă€

11,19 …9000
(W975)

Suport pentru pistol de curățat prin suflare cu aer comprimat.  

Design: Carcasă din metal, cu comutare cu o singură mână. Deflectorul protejează sacul contra 
deteriorărilor, de ex. contra așchiilor metalice, prin prevenirea impactului direct al așchiilor accelerate.

Utilizare: Pentru aspirarea murdăriei în sacul de praf sau pentru suflarea suprafețelor.

Racord de aer 
"

Greutate
kg

0305 Nr. 
comandă€

1/4 0,403 84,32 …0390
(W529)

Pistol de aspirare și suflare m

 

Duze de înaltă presiune Loc-Line de până la 70 bari, prelucrare mai rapidă datorită răcirii la înaltă presiune 

Cu cât prelucrarea este mai rapidă, cu atât alimentarea normală cu lichid de răcire își atinge limita:

• Lichidul de răcire nu atinge cu precizie muchia de tăiere 
• Debitul de aer tangențial deviază jetul 
• Se disipează prea puțină căldură 
• Așchiile afectează poziția furtunurilor de lichid de răcire 
• Procesarea trebuie întreruptă pentru reajustarea duzelor

Cu o presiune maximă de 70 de bari, noile duze LOC-LINE HD oferă progrese  
mari în prelucrarea la viteze mari. 
Duzele vin în două serii constructive diferite: CD (duza compactă)  
și XW (duză pivotantă). 
Indiferent dacă este la presiune scăzută sau la presiune înaltă, aceste  
duze furnizează lichid de răcire sau aer exact acolo unde este nevoie.

Tipul CD (duza compactă) s-a dovedit util mai ales în spații înguste, în timp ce 
tipul XW duză pivotantă oferă o gamă largă de pivotare și, de asemenea, poate 
fi orientată și sub planul de înșurubare. Ambele serii sunt disponibile cu patru 
diametre de duze diferite, patru lungimi de duze și filete NPT/BSPT 1/8" sau 
1/4”. Atât duzele CD, cât și cele XW pot fi înșurubate și rotite 360°, iar unghiul 
duzei poate fi ajustat cu cheia inclusă sau o cheie inbus. Odată reglată, duza 
rămâne în poziția sa și nu necesită o piuliță de blocare.

CD (duza compacta) XW (duză pivotantă) 

Pistoale de suflat, sisteme de conducte de lichid de răcire
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

9/94

Design: Carcasă din plastic de înaltă calitate. Pentru dirijarea perfectă a jetului 
de lichid de răcire duza se poate roti într-un unghi de 360°. Duza se poate regla 
cu o cheie pentru locaşuri hexagonale interioare sau cu cheia ataşată şi astfel 
poziţia în care a fost reglată rămâne robustă fără a fi necesară contrapiuliţa.

Utilizare: Prelucrare rapidă prin așchiere la viteze mari 
datorită răcirii cu presiune înaltă de până la 70 bari.

Tipul CD: Model compact destinat utilizării în 
condiţiile unor spaţii înguste. 
Tipul XW: Model cu domeniu de pivotare deosebit de 
mare.

Duză de înaltă presiune pentru lichid de răcire  

Tip CD Tip XW 

∅ x lungime 
mm

Domeniu 
de pivotare

°

9610 9612 9614 Nr. 
comandăalbastru-

portocaliu negru gri
€ € €

1,6 x  0 72  29,00   29,00   29,00  …1600
1,6 x  6,4 72  29,50   29,50   29,50  …1664
1,6 x 12,7 72  30,10   30,10   30,10  …1613
1,6 x 31,8 72  30,70   30,70   30,70  …1632
2,2 x  0 72  29,00   29,00   29,00  …2200
2,2 x  6,4 72  29,50   29,50   29,50  …2264
2,2 x 12,7 72  30,10   30,10   30,10  …2213
2,2 x 31,8 72  30,70   30,70   30,70  …2232

(W991) (W991) (W991)

∅ x lungime 
mm

Domeniu 
de pivotare

°

9610 9612 9614 Nr. 
comandăalbastru-

portocaliu negru gri
€ € €

3,0 x  0 72  29,00   29,00   29,00  …3000
3,0 x  6,4 72  29,50   29,50   29,50  …3064
3,0 x 12,7 72  30,10   30,10   30,10  …3013
3,0 x 31,8 72  30,70   30,70   30,70  …3032
4,1 x  0 70  29,00   29,00   29,00  …4100
4,1 x  6,4 70  29,50   29,50   29,50  …4164
4,1 x 12,7 70  30,10   30,10   30,10  …4113
4,1 x 31,8 70  30,70   30,70   30,70  …4132

(W991) (W991) (W991)

Tipul CD, 1/8 "  

∅ x lungime 
mm

Domeniu 
de pivotare

°

9616 9618 9620 Nr. 
comandăalbastru-

portocaliu negru gri
€ € €

1,6 x  0 110  29,00   29,00   29,00  …1600
1,6 x  6,4 110  29,50   29,50   29,50  …1664
1,6 x 12,7 110  30,10   30,10   30,10  …1613
1,6 x 31,8 110  30,70   30,70   30,70  …1632
2,2 x  0 110  29,00   29,00   29,00  …2200
2,2 x  6,4 110  29,50   29,50   29,50  …2264
2,2 x 12,7 110  30,10   30,10   30,10  …2213
2,2 x 31,8 110  30,70   30,70   30,70  …2232

(W991) (W991) (W991)

∅ x lungime 
mm

Domeniu 
de pivotare

°

9616 9618 9620 Nr. 
comandăalbastru-

portocaliu negru gri
€ € €

3,0 x  0 110  29,00   29,00   29,00  …3000
3,0 x  6,4 110  29,50   29,50   29,50  …3064
3,0 x 12,7 110  30,10   30,10   30,10  …3013
3,0 x 31,8 110  30,70   30,70   30,70  …3032
4,1 x  0 102  29,00   29,00   29,00  …4100
4,1 x  6,4 102  29,50   29,50   29,50  …4164
4,1 x 12,7 102  30,10   30,10   30,10  …4113
4,1 x 31,8 102  30,70   30,70   30,70  …4132

(W991) (W991) (W991)

Tipul XW, 1/8"  

∅ x lungime 
mm

Domeniu 
de pivotare

°

9622 9624 9626 Nr. 
comandăalbastru-

portocaliu negru gri
€ € €

1,6 x  0 72  29,00   29,00   29,00  …1600
1,6 x  6,4 72  29,50   29,50   29,50  …1664
1,6 x 12,7 72  30,10   30,10   30,10  …1613
1,6 x 31,8 72  30,70   30,70   30,70  …1632
2,2 x  0 72  29,00   29,00   29,00  …2200
2,2 x  6,4 72  29,50   29,50   29,50  …2264
2,2 x 12,7 72  30,10   30,10   30,10  …2213
2,2 x 31,8 72  30,70   30,70   30,70  …2232

(W991) (W991) (W991)

∅ x lungime 
mm

Domeniu 
de pivotare

°

9622 9624 9626 Nr. 
comandăalbastru-

portocaliu negru gri
€ € €

3,0 x  0 72  29,00   29,00   29,00  …3000
3,0 x  6,4 72  29,50   29,50   29,50  …3064
3,0 x 12,7 72  30,10   30,10   30,10  …3013
3,0 x 31,8 72  30,70   30,70   30,70  …3032
4,1 x  0 70  29,00   29,00   29,00  …4100
4,1 x  6,4 70  29,50   29,50   29,50  …4164
4,1 x 12,7 70  30,10   30,10   30,10  …4113
4,1 x 31,8 70  30,70   30,70   30,70  …4132

(W991) (W991) (W991)

Tipul CD, 1/4"  

∅ x lungime 
mm

Domeniu 
de pivotare

°

9628 9630 9632 Nr. 
comandăalbastru-

portocaliu negru gri
€ € €

1,6 x  0 110  29,00   29,00   29,00  …1600
1,6 x  6,4 110  29,50   29,50   29,50  …1664
1,6 x 12,7 110  30,10   30,10   30,10  …1613
1,6 x 31,8 110  30,70   30,70   30,70  …1632
2,2 x  0 110  29,00   29,00   29,00  …2200
2,2 x  6,4 110  29,50   29,50   29,50  …2264
2,2 x 12,7 110  30,10   30,10   30,10  …2213
2,2 x 31,8 110  30,70   30,70   30,70  …2232

(W991) (W991) (W991)

∅ x lungime 
mm

Domeniu 
de pivotare

°

9628 9630 9632 Nr. 
comandăalbastru-

portocaliu negru gri
€ € €

3,0 x  0 110  29,00   29,00   29,00  …3000
3,0 x  6,4 110  29,50   29,50   29,50  …3064
3,0 x 12,7 110  30,10   30,10   30,10  …3013
3,0 x 31,8 110  30,70   30,70   30,70  …3032
4,1 x  0 102  29,00   29,00   29,00  …4100
4,1 x  6,4 102  29,50   29,50   29,50  …4164
4,1 x 12,7 102  30,10   30,10   30,10  …4113
4,1 x 31,8 102  30,70   30,70   30,70  …4132

(W991) (W991) (W991)

Tipul XW, 1/4"  

Utilizare: Pentru reglarea unghiului duzelor de înaltă 
presiune seria CD și XW.

9600 Nr. 
comandă€

 5,20  …0500
(W991)

Cheie de reglare pentru duza de înaltă presiune pentru lichid de răcire  

Sisteme de conducte pentru lichid de răcire
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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.

9/95

Design: Sistem de conducte flexibile din plastic de înaltă calitate. Sistemul este extrem de compatibil cu 
alte sisteme.

Utilizare: Pentru răcirea pieselor și sculelor de pe toate mașinile-unelte, de ex. la găurire, frezare, strunjire, 
șlefuire și multe altele.

Nr. de piese Conținut set
9600 Nr. 

comandă€
8 bucăți 2 furtunuri segment, 147 mm 

1 duză cu secţiune dreptunghiulară cu laţimea de 24 mm 
3 duze cu secțiunea rotundă, ∅ 1,5; 3,0; 6,0 mm 
2 nipluri de racordare , R 1/8" şi 1/4"

 9,41  …0002

(W991)

Set conducte pentru agent de răcire 1/4"  

Design: Sistem de conducte flexibile din plastic de înaltă calitate. Sistemul este extrem de compatibil cu alte 
sisteme. Livrarea în cutie robustă din plastic. Tayg-Box.

Utilizare: Pentru răcirea pieselor și sculelor de pe toate mașinile-unelte, de ex. la găurire, frezare, strunjire, 
șlefuire și multe altele.

Nr. de piese Conținut set
9600 Nr. 

comandă€
29 bucăți 8 conducte de 6 elemente de câte 83 mm 

2 racorduri filetate NPT, 1/8 " 
2 racorduri filetate NPT, 1/4 " 
2 duze cu secțiunea rotundă, ∅ 1,5 mm 
2 duze cu secțiunea rotundă, ∅ 3,0 mm 
2 duze cu secțiunea rotundă, ∅ 6,0 mm 
1 duză cu jet larg, 25 mm 
1 duză cu 5 găuri, ∅ 1,5 mm 
1 duză cu 7 găuri, ∅ 1,0 mm 
1 duză cu secţiune dreptunghiulară de 12 x 1,0 mm 
1 duză cu secţiune dreptunghiulară de 12 x 1,5 mm 
1 duză articulată tip duș, 16 găuri ∅ 1,0 mm 
1 inel de fixare cu şurub 
1 racord Y. 
1 supapă, 1/4" 
1 robinet de închidere pentru conducte flexibile 
1 cleşte de montaj

 81,44  …0004

(W991)

Set conducte pentru agent de răcire 1/4"  

Design: Sistem de conducte din plastic de înaltă calitate. Sistemul este extrem de compatibil cu alte sisteme. 

Utilizare: Pentru răcirea pieselor și sculelor de pe toate mașinile-unelte, de ex. la găurire, frezare, strunjire, 
șlefuire și multe altele.

Nr. de piese Conținut set
9600 Nr. 

comandă€
 8 bucăți 4 coturi racord pentru conducte 90° 

4 inele de fixare
 24,30  …0100

13 bucăți 2 coturi racord pentru conducte 90° 
4 inele de fixare 
2 extensii 
1 racord cu filet NPT, 1/8 " 
1 racord cu filet NPT, 1/4 " 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 1,5 mm 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 3,0 mm 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 6,0 mm

 32,30  …0103

13 bucăți 4 coturi racord pentru conducte 90° 
4 inele de fixare 
1 racord cu filet NPT, 1/8 " 
1 racord cu filet NPT, 1/4 " 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 1,5 mm 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 3,0 mm 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 6,0 mm

 32,30  …0106

(W991)

Set cot racord pentru conducte 90° 1/4 "  

9600 0100 

9600 0103 

9600 0106 

Sisteme de conducte pentru lichid de răcire

9



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

9/96

Execuție Dimensiuni
Conţinut
Bucăți

9600 Nr. 
comandă€

Conductă segmentată (10 segmente) 147 mm 2  6,33  …0006

Conductă segmentată 1,5 m 1  35,97  …0007

Cot racord pentru conducte 90° 70 mm 4  16,55  …0008

Sistem circular (15 segmente  1 capac de închidere) 446 mm 1  32,40  …0009

Duză cu secțiunea rotundă ∅ 1,5 mm 4  5,12  …0011

Duză cu secțiunea rotundă ∅ 3,0 mm 4  5,12  …0016

Duză cu secțiunea rotundă ∅ 6,0 mm 4  5,12  …0021

Duză cu secțiunea dreptunghiulară 25 mm 2  6,09  …0026

Duză răcire pentru lucrări de şlefuire 25 mm 2  7,79  …0031

Duză articulată tip duş 16 găuri ∅ 1,0 mm 2  15,85  …0037

Duză articulată tip duş 16 găuri ∅ 1,5 mm 2  15,85  …0038

Duză articulată tip duş 20 găuri ∅ 2,0 mm 2  17,40  …0039

Niplu de racordare R 1/8" 4  5,12  …0036

Niplu de racordare R 1/4" 4  5,12  …0041

Racord Y 1/4" 2  6,08  …0046

Robinet de închidere pentru conducte flexibile 1/4" 2  11,96  …0051

Robinet de închidere cu filet exterior 1/4" 2  11,96  …0056

Robinet de închidere cu filet interior 1/4" 2  11,96  …0061

Supapă 1/4" 2  12,64  …0066

Racord cotit 1/4" 2  7,17  …0071

Racord T 1/4" 2  7,48  …0076

Inel de fixare 1/4" 4  8,80  …0088

Clește de montaj 1/4" 1  14,45  …0081

(W991)

Piesă individuală suplimentară 1/4"  

Sisteme de conducte pentru lichid de răcire
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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.

9/97

Design: Sistem de conducte flexibile din plastic de înaltă calitate. Sistemul este extrem de compatibil cu alte 
sisteme.

Utilizare: Pentru răcirea pieselor și sculelor de pe toate mașinile-unelte, de ex. la găurire, frezare, strunjire, 
șlefuire și multe altele.

Nr. de piese Conținut set
9605 Nr. 

comandă€
8 bucăți 2 conducte segmentate (cu câte 6 segmente) de 138 mm, 

1 duză cu secţiune dreptunghiulară cu laţimea de 32 mm 
3 duze cu secțiunea rotundă, ∅ 6,0; 9,0; 12,0 mm 
2 nipluri de racordare , R 3/8" şi 1/2"

 10,59  …0002

(W991)

Set conducte pentru agent de răcire 1/2"  

Design: Sistem de conducte flexibile din plastic de înaltă calitate. Sistemul este extrem de compatibil cu alte 
sisteme. 
Livrarea în cutie robustă din plastic. Tayg-Box.

Utilizare: Pentru răcirea pieselor și sculelor de pe toate mașinile-unelte, de ex. la găurire, frezare, strunjire, 
șlefuire și multe altele.

Nr. de piese Conținut set
9605 Nr. 

comandă€
27 bucăți 6 conducte segmentate (cu câte 6 segmente) de 138 mm, 

2 racorduri filetate NPT, 3/8 " 
2 racorduri filetate NPT, 1/2 " 
2 duze cu secțiunea rotundă, ∅ 6,0 mm 
2 duze cu secțiunea rotundă, ∅ 9,0 mm 
2 duze cu secțiunea rotundă, ∅ 12,0 mm 
1 duză cu secțiune dreptunghiulară, 32 mm 
1 duză cu secțiune dreptunghiulară, 63 mm 
1 duză cu 5 găuri, ∅ 3,2 mm 
1 duză cu 7 găuri, ∅ 2,0 mm 
1 duză cu secţiune dreptunghiulară de 18 x 2,0 mm 
1 duză cu secţiune dreptunghiulară de 18 x 3,2 mm 
1 duză articulată tip duș, 20 găuri ∅ 2,0 mm 
1 racord Y. 
1 supapă, 1/2" 
1 robinet de închidere pentru conducte flexibile 
1 cleşte de montaj

 105,53  …0003

(W991)

Set conducte pentru agent de răcire 1/2"  

Design: Sistem de conducte din plastic de înaltă calitate. Sistemul este extrem de compatibil cu alte sisteme. 

Utilizare: Pentru răcirea pieselor și sculelor de pe toate mașinile-unelte, de ex. la găurire, frezare, strunjire, 
șlefuire și multe altele.

Nr. de piese Conținut set
9605 Nr. 

comandă€
 8 bucăți 4 coturi racord pentru conducte 90° 

4 inele de fixare
 31,00  …0100

13 bucăți 2 coturi racord pentru conducte 90° 
4 inele de fixare 
2 extensii 
1 racord cu filet NPT, 3/8 " 
1 racord cu filet NPT, 1/2 " 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 6,0 mm 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 9,0 mm 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 12,0 mm

 37,70  …0103

13 bucăți 4 coturi racord pentru conducte 90° 
4 inele de fixare 
1 racord cu filet NPT, 3/8 " 
1 racord cu filet NPT, 1/2 " 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 6,0 mm 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 9,0 mm 
1 duză cu secțiunea rotundă, ∅ 12,0 mm

 37,70  …0106

(W991)

Set cot racord pentru conducte 90° 1/2 "  

9605 0100 

9605 0103 

9605 0106 

Sisteme de conducte pentru lichid de răcire
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

9/98

Execuție Dimensiuni
Conţinut
Bucăți

9605 Nr. 
comandă€

Conductă segmente (6 segmente) 138 mm 2  9,02  …0006

Conductă segmentată 1,5 m 1  43,54  …0007

Cot racord pentru furtun 90° 70 mm 4  18,80  …0008

Sistem circular (15 segmente  1 capac de închidere) 619 mm 1  36,30  …0009

Duză cu secțiunea rotundă ∅ 6,0 mm 4  5,58  …0011

Duză cu secțiunea rotundă ∅ 9,0 mm 4  5,58  …0016

Duză cu secțiunea rotundă ∅ 12,0 mm 4  5,58  …0021

Duză cu secțiunea dreptunghiulară 32 mm 2  8,01  …0026

Duză cu secțiunea dreptunghiulară 63 mm 2  8,73  …0036

Duză răcire pentru lucrări de şlefuire 42 mm 2  9,70  …0031

Duză articulată tip duş 20 găuri ∅ 2,0 mm 2  18,35  …0038

Niplu de racordare R 3/8" 4  5,58  …0041

Niplu de racordare R 1/2" 4  5,58  …0046

Racord Y cu reducție 1/2" la 1/4" 2  7,85  …0051

Racord Y 1/2" 2  8,01  …0056

Reducție 1/2" la 1/4" 2  6,04  …0061

Robinet de închidere pentru conducte flexibile 1/2" 2  14,80  …0066

Robinet de închidere cu filet exterior 1/2" 2  14,80  …0071

Robinet de închidere cu filet interior 1/2" 2  14,80  …0076

Supapă 1/2" 2  20,90  …0078

Racord cotit 1/2" 2  7,80  …0081

Racord T 1/2" 2 7,99 …0086

Inel de fixare cu șurub TORX® 1/2" 4  9,65  …0088

Clește de montaj 1/2" 1  14,45  …0091

(W991)

Piesă individuală suplimentară 1/2"  
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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.

9/99

Design: Sistem de pulverizare a lichidului de răcire cu conductă segmentată LOC-LINE, conductă de aer 
comprimat, conductă de aspirație pentru lichid de răcire, supapă de control și un magnet puternic care 
poate fi activat / dezactivat, pentru fixare chiar și pe suprafețe care nu sunt netede. Prin intermediul unităţii 
de control se pot regla cantitatea de agent de răcire şi alimentarea cu aer comprimat, independente una de 
cealaltă. Acest fapt permite lubrifierea maximă şi prelungeşte durata de viaţă a sculelor cu un necesar minim 
de agent de răcire. Livrat cu un bidon de 3l cu capac înşurubat.

Utilizare: Pentru răcirea pieselor și sculelor de pe toate mașinile-unelte, de ex. la găurire, frezare, strunjire, 
șlefuire și multe altele.

Conductă segmentată 
mm

Furtun de aer comprimat
m

Conductă de aspiraţie
m

9600 Nr. 
comandă€

203 1 1  219,00  …1200
(W991)

Sistem de pulverizare cu jet individual Jetspray  

Design: Bară rotundă cu un magnet puternic.

Utilizare: Pentru îndepărtarea sigură și completă a așchilor metalice.

Lungime 
mm

9608 Nr. 
comandă€

400  32,60  …0105
(W148)

Colector magnetic pentru șpan  

Design: Mâner din 2 componente, de formă ergonomică, cu apărătoare fixă și vârf îndoit.

Utilizare: Pentru îndepărtarea șpanului lung (șpan buclat). Unghiul negativ permite îndepărtarea în condiţii de 
siguranţă a şpanului lung.

Lungime 
mm

9608 Nr. 
comandă€

300  16,23  …0301
500  17,62  …0501

(W991)

Cârlig pentru şpan  

Design: Mâner din 2 componente, cu formă ergonomică, cu apărătoare fixă, vârf îndoit și împingător pentru 
șpan.

Utilizare: Pentru îndepărtarea șpanului lung (șpan buclat). Cârligul 
pentru șpan poate fi echipat cu un împingător pentru şpan. Această 
construcție permite îndepărtarea fără risc de accidentare din spaţiul 
de lucru a şpanului, a unor semifabricate şi  a altor obiecte.

Nr. de piese Conținut set
9608 Nr. 

comandă€
4 bucăți 1 mâner, 100 mm 

1 cârlig pentru şpan, 200 mm 
1 prelungitor, 200 mm 
1 împingător pentru şpan

 24,37  …1000

(W991)

Set de cârlige pentru şpan  

Ilustrație cu împingătorul de 
șpan, montat.

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

9/100

Design: Corp din elastomer din cauciuc sintetic, rezistent la ulei și îmbătrânire, capac exterior din 
metal, acoperit cu vopsea pulbere galbenă, placă de presiune din fontă nodulară, șurub din oțel, 
zincat.

Utilizare: Pentru poziționarea elastică și fără ancorare a mașinilor și preselor.

Indicație: Valorile de încărcare enumerate în tabel sunt valori orientative, care au fost determinate 
din punctul de vedere al bunei robustități și al instalării fără ancorare a mașinilor.

Alegerea elementului potrivit: 
1. Determinați încărcarea per element (greutatea mașinii: puncte de fixare) 
2. Specificați tipul de mașină 
3. Selectați elemente conform tabelului de mai jos 
4. Comparați dimensiunea șurubului cu orificiul de montare

încărcare per element kg 220–600 420–2000 1000–4000 2000–5500 3000–8000
Model LM 1-11 LM 3-33 LM 5-55 LM 6-66 LM 7-77
∅ D mm 80 120 160 185 241
Înălțimea H mm 25 32 35 39 54
∅ filet M10 M12 M16 x 1,5 M20 x 1,5 M24 x 1,5
Lungimea șurubului standard L mm 80 90 100 120 140
Înălțime de nivelare Ni mm 15 20 20 20 20
Grosimea max. a tălpii mașinii  mm 43 44 44 58 70

9650   € 29,96 57,43 85,04 153,80 253,94 (W986)

Nr. comandă …0600 …2000 …4000 …5500 …8000

Element de poziționare pentru mașini-unelte LEVEL-MOUNT®  

Încărcare pe element:

Prese în general până la un număr de curse de 
110/min

450 kg 1000 kg 2000 kg 3500 kg 6500 kg

Strunguri 220 kg  420 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg
Mașini de frezat 300 kg  600 kg 1500 kg 2800 kg 3600 kg
Maşini de şlefuit plan 220 kg  420 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg
Maşini în general 480 kg 1200 kg 3000 kg 4000 kg 7200 kg
încărcarea statică maximă 600 kg 2000 kg 4000 kg 5500 kg 8000 kg

Design: Cadru cu tijă hexagonală, mâner din aluminiu.

pentru cartușe 
ml

9531 Nr. 
comandă€

310  6,09  …0005
(W775)

Pistol de injecție cu cadru m

Design: Vopsit, cu tijă cu cremalieră.

pentru cartușe 
ml

9531 Nr. 
comandă€

310  4,59  …0010
(W776)

Pistol de injecție m

Design: Vopsit, destinat folosirii în condiții grele.

pentru cartușe 
ml

9531 Nr. 
comandă€

310  5,02  …0015
(W776)

Pistol de injecție m

Elemente de poziționare pentru maşini, pistoale de injecție
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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.

9/101

Design: Corp închis, din aluminiu anodizat, cu duză demontabilă și capace metalice rezistente. Livrare cu 3 
duze și 2 capace pentru duze.

pentru cartușe 
ml

pentru cartuș folie
ml

9531 Nr. 
comandă€

310 400  19,93  …0020
(W776)

Pistol de injecție pentru cartuș folie m

Design: Corp închis, din aluminiu anodizat, cu duză demontabilă și capace metalice rezistente. Livrare cu 3 
duze și 2 capace pentru duze.

pentru cartușe 
ml

pentru cartuș folie
ml

9531 Nr. 
comandă€

310 600  23,28  …0030
(W776)

Pistol de injecție pentru cartuș folie, mare m

Denumire
9531 Nr. 

comandă€
Duză  0,59  …0025

Capac pentru duză  0,86  …0035
Capac de capăt din plastic  1,24  …0040

(W776)

Accesorii pentru pistol cu cartuș m

9531 0025

9531 0035

Duză

Design: Fabricată din oțel, suprafața șlefuită, cu un tub extensibil. Livrarea se face cu duză de ungere ascuţită 
şi duză de ungere tubulară M10 x 1.

Utilizare: Potrivit pentru vaselină.

Volum nominal 
ml

9540 Nr. 
comandă€

 80  11,21  …0080
150  13,14  …0150
300  14,83  …0300

(W983)

9531 0025

Pompă gresoare de înaltă presiune  

9531 0040

9531 0035 Capac pentru duză

9531 0040 Capac de capăt din plastic

Design: Fabricată din oțel, zincat, cu capac de zinc. Livrare cu furtun flexibil 
din PVC transparent de 350 mm.

Utilizare: Pentru uleiuri până la SAE 90, petrol, păcură și motorină.

Volum nominal 
ml

9542 Nr. 
comandă€

500  21,47  …0500
(W983)

Pompă de gresare și aspirare  

Pistoale de injecție, pompe gresoare
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

9/102

Design: Conform DIN 1283. Fabricat din oțel zincat, pentru utilizare în condiții grele, grosimea 
peretelui 1 mm. Pistonul pompei cu ajustare precisă la cilindru (este exclus riscul unei ungeri 
doar aparente). Potrivit pentru folosirea cartuşului de vaselină de 400 g conform DIN 1284. 
Funcţionează cu unsori la temperatura de minim 10 °C. Livrarea cu furtun armat M10 x 1, 11 x 
300 mm şi cu duză de ungere, 4 BA, M10 x 1 şi 10 pistoane de urmărire 
pentru vaselină, cu element de prindere a furtunului.

Utilizare: Funcționează în întregime fără un mecanism cu arc. După simpla 
introducere a cartuşului urmată de cea a pistonului de urmărire pentru 
vaselină se va putea începe lucrul. Datorită vidului din capul pistolului de 
vaselină, pistonul se deplasează singur. Datorită principiului Stroke variabil 
presa se poate acţiona chiar şi printr-o mişcare minimă a manetei. 
 
Indicație: Vaselină universală, vezi comanda nr. 9814 1400 sau comanda nr. 
9816 1400, Ç 9/127. 
Pentru pompa de umplere cu vaselină, a se vedea comanda nr. 9582, Ç 
9/110.

Volum nominal 
ml

potrivită pentru clasa 
de consistenţă NLGI

Dimensiuni lungime 
x lățime x înălțime

mm

Presiunea 
de regim

bar

9550 Nr. 
comandă

€
400 2 330 x 140 x 66 400  27,88  …0400

(W983)

Pompă gresoare cu manetă easyFILL 400  

Denumire
9550 Nr. 

comandă€
Piston de urmărire pentru vaselină pentru cartușe de 400 g  0,28  …0405

Adaptor pentru umplerea unor cartuşe de 400 g  12,62  …0410
(W983)

Accesorii pentru pompa gresoare cu manetă easyFILL 400  

9550 0405 9550 0410 

Design: DIN 1283. Fabricat din oțel zincat, pentru utilizare în condiții grele, grosimea 
peretelui 1 mm. Tija de împingere este acționată cu un mâner T. Manşon profilat cu 
locaş etanş fie pentru vaselină vrac, fie pentru cartuşe. Pistonul pompei cu ajustare 
precisă la cilindru (este exclus riscul unei ungeri doar aparente). Potrivită pentru cartuşe 
de vaselină de 400 g conform DIN 1284, dispozitiv de umplere cu vaselină. sau vaselină 
vrac. Livrarea cu furtun armat M10 x 1, 11 x 300 mm şi cu duză de ungere, 4 BA, M10 
x 1. Livrare cu suport de furtun. 
 
Indicație: Vaselină universală, vezi comanda nr. 9814 1400 sau comanda nr. 9816 
1400, Ç 9/127. 
Pentru pompa de umplere cu vaselină, a se vedea comanda nr. 9582, Ç 9/110.

Volum nominal 
ml

potrivită pentru clasa 
de consistenţă NLGI

Dimensiuni lungime 
x lățime x înălțime

mm

Presiunea 
de regim

bar

9550 Nr. 
comandă

€
500 000–3 395 x 140 x 66 600  57,32  …0500

(W983)

Pompă gresoare cu manetă PRELIxx PRO  

Design: DIN 1283. Fabricat din oțel zincat, pentru utilizare în condiții grele, grosimea 
peretelui 1 mm. Tija de împingere este acționată cu un mâner L. Manşon profilat cu 
locaş etanş fie pentru vaselină vrac, fie pentru cartuşe. Pistonul pompei cu ajustare 
precisă la cilindru (este exclus riscul unei ungeri doar aparente). Potrivită pentru cartuşe 
de vaselină de 400 g conform DIN 1284, dispozitiv de umplere cu vaselină. sau vaselină 
vrac. Livrarea cu furtun armat M10 x 1, 11 x 300 mm şi cu duză de ungere, 4 BA, M10 
x 1. 
 
Indicație: Vaselină universală, vezi comanda nr. 9814 1400 sau comanda nr. 9816 
1400, Ç 9/127. 
Pentru pompa de umplere cu vaselină, a se vedea comanda nr. 9582, Ç 9/110.

Volum nominal 
ml

potrivită pentru clasa 
de consistenţă NLGI

Dimensiuni lungime 
x lățime x înălțime

mm

Presiunea 
de regim

bar

9543 Nr. 
comandă

€
500 000–3 395 x 140 x 66 600  24,59  …0500

(W982)

Pompă gresoare cu manetă manuală  

Pompe gresoare
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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.

9/103

Design: Furtun flexibil din metal cu ∅ ieșire 10 x 15 mm, piuliță-fluture și garnitură.

Lungime 
mm

9538 Nr. 
comandă€

250  10,33  …0015
600  23,62  …0020

(W958)

Tub flexibil pentru pompa manuală de aspirație 750 UV  

Design: Tub de aluminiu îndoit la 45 ° cu piuliță-fluture și garnitură.

Lungime 
mm

∅ exterior
mm

9538 Nr. 
comandă€

250 10  4,21  …0025
(W958)

Tub îndoit pentru pompa manuală de aspirație 750 UV  

Denumire
9549 Nr. 

comandă€
Furtun armat M10 x 1, 300 mm, presiune de spargere 900 bar, DIN 1283  4,11  …0005
Furtun armat M10 x 1, 500 mm, presiune de spargere 900 bar, DIN 1283  4,26  …0008

Niplu de ungere M10 x 1, SW 13, ∅ 15 mm  1,37  …0010
Cuplă glisantă M10 x 1 pentru nipluri de ungere cu profil dreptunghiular 16 mm  3,53  …0015
Cuplă glisantă M10 x 1 pentru nipluri de ungere cu profil dreptunghiular 22 mm  11,39  …0020

Tub duză M10 x 1, îndoit, duză de ungere tubulară  1,42  …0025
Tub duză M10 x 1, îndoit, cu cap de pulverizare ascuțit  1,32  …0030

(W982)

Accesorii pentru pompa gresoare cu manetă  

9549 0005 + 9549 0008 9549 0015 9549 0010 9549 0020 

9549 0025 

9549 0030 

Design: Carcasa este fabricată din aluminiu, iar utilizarea inelelor speciale 
glisante face ca această pompă manuală să fie foarte ușor de utilizat și aspiră 
foarte eficient. Are un furtun de aspirație cu inserție textilă ∅ 16 x 10 mm și un 
furtun de evacuare transparent ∅ 21 x 16 mm. 

Utilizare: Această pompă de mână este de două ori mai eficientă, deoarece 
fiecare cursă asigură atât aspirarea cât şi refularea. 
Este potrivită pentru păcură, uleiuri minerale, biologice şi sintetice, agenţi de 
răcire, antigeluri, petrol şi multe altele.

Volum nominal 
ml

∅ carcasă
mm

Greutate
g

9537 Nr. 
comandă€

720 60 882  71,98  …0720
(W958)

Pompă manuală de aspirație 750 DW  

Design: Carcasa este fabricată din aluminiu, iar utilizarea inelelor speciale glisante face ca 
această pompă manuală să fie foarte ușor de manevrat și aspiră foarte eficient. 
Tuburi de aspiraţie se pot monta după preferinţe.

Utilizare: Este posibilă golirea completă cu această pompă manuală. 
Este potrivită pentru toate fluidele care nu atacă chimic aluminiul şi alama.

Volum nominal 
ml

∅ carcasă
mm

Greutate
g

9538 Nr. 
comandă€

720 60 630  47,15  …0720
(W958)

Pompă manuală de aspirație 750 UV  

Design: Tub drept din aluminiu cu piuliță-fluture și garnitură.

Lungime 
mm

∅ exterior
mm

9538 Nr. 
comandă€

200 12  5,77  …0005
300 12  5,87  …0010

(W958)

Tub drept pentru pompa manuală de aspirație 750 UV  

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

9/104

Design: Recipient din polietilenă, cu un tub de pulverizare din alamă și capac cu șurub în partea superioară.

Utilizare: Potrivit pentru uleiuri, acizi și combustibili.

Volum nominal 
ml

Lungime ţeavă
mm

9551 Nr. 
comandă€

50 48  4,23  …0010
(W983)

Ungător pentru geanta cu scule  

Design: Recipient din polietilenă, cu tub de pulverizare extensibil din alamă și capac cu șurub 
în partea de sus.

Utilizare: Potrivit pentru uleiuri, acizi și combustibili.

Volum nominal 
ml

Lungime ţeavă
mm

9553 Nr. 
comandă€

125 115  3,54  …0125
250 145  3,65  …0250
500 180  4,07  …0500

(W983)

Ungător din plastic  

Design: Uşoara ridicare a pârghiei asigură ungerea picătură cu picătură. Pistonul de aspirare pe suport rotativ 
şi ghidat de forţa de gravitaţie permite golirea aproape completă a recipientului.

Utilizare: Potrivit pentru uleiuri vâscoase și subțiri și lubrifianți sintetici. 
Nu este potrivit pentru uleiuri agresive.

Volum nominal 
ml

Lungime ţeavă
mm

9555 9552 Nr. 
comandă€ €

200 135  8,64   15,41  …0003
300 165  8,86   16,08  …0002
500 165  10,50   17,74  …0001

(W982) (W982)

Ungător manual cu ulei  

9555 Recipient din polietilenă, cu o pompă de presiune din alamă cu efect simplu.

9552

9552 Recipient din zinc turnat sub presiune. Datorită dublului efect al pompei de ungere din 
alamă, ungerea cu ulei este posibilă aproape din orice poziţie.

9555

Design: Pompă dublă compusă dintr-o pompă principală şi o pompă secundară. Datorită dublului efect al 
pompei de ungere din alamă, ungerea cu ulei este posibilă aproape din orice poziţie. Pistonul de aspirare pe 
suport rotativ şi ghidat de forţa de gravitaţie permite golirea aproape completă a recipientului. Chiar şi atunci 
când se foloseşte în poziţia "peste cap" ungătorul oferă lubrifiere la întregul randament.

Utilizare: Potrivit pentru toate uleiurile vâscoase și cu fluide și lubrifianții sintetici, maxim până la SAE 120.

Volum nominal 
ml

Lungime ţeavă
mm

9544 9539 Nr. 
comandă€ €

200 130  21,45   26,42  …0003
300 130  22,59   29,11  …0002
500 130  26,49   34,56  …0001

(W958) (W958)

Ungător Merkur  

9544 Recipient din polietilenă

9539 Recipient din aluminiu.

95399544

Ungătoare
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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.

9/105

Design: Recipient din polietilenă, cu o pompă de presiune din alamă cu efect simplu.

Utilizare: Pentru aplicarea uniformă a unei pelicule de lubrifiant pe scule, suprafețe și lanțuri. Potrivit pentru 
toate uleiurile vâscoase și cu fluide și lubrifianții sintetici și lubrifianții pentru lanț.

Denumire
Volum nominal

ml
∅ pensulă

mm
Lungime ţeavă

mm
9556 Nr. 

comandă€
Ungător cu pensulă 300 20 130  22,82  …0002

Pensulă cu montură din plastic. – 20 –  3,75  …1000
(W958)

Sistem de ungere cu perie, din plastic  

Design: Recipient din polietilenă cu duză de plastic reglabilă. Modul de pulverizare este variabil de la efectul 
de ceaţă fină până la jetul punctual. 

Utilizare: Pentru produse chimice, detergenți, solvenți și agenți de curățare. Nu este recomandabil pentru 
acetonă, glicol, amoniac, soluţii de curăţat frâne şi pentru acizi de ex. acid formic şi acid acetic.

Volum nominal 
ml

9561 Nr. 
comandă€

750  8,01  …0750
(W983)

Pulverizator industrial  

Design: Datorită presiunii ridicate de 50 bari și a duzei precise, pulverizarea regulată este posibilă cu o 
pompă de presiune din alamă cu efect simplu. Ca alternativă la recipientele de pulverizare, funcționează fără 
gaz propulsor și aer comprimat.

Utilizare: Potrivit pentru toate lichidele compatibile cu PE și aluminiu. Nu este potrivit pentru curățarea 
frânelor.

Volum nominal 
ml

Lungime ţeavă
mm

9547 9545 Nr. 
comandă€ €

300 80  20,82   27,33  …0002
(W958) (W958)

Pulverizator de lichid  

9547 Recipient din polietilenă

9545 Recipient din aluminiu.

95459547

Design: Datorită pompei de precizie nichelate şi bilei din oţel inxoxidabil din robinet, acest micropulverizator 
este deosebit de rezistent. Modul de pulverizare este variabil de la efectul de ceaţă fină până la jetul punctual. 
Cu o pompă de presiune din alamă cu efect simplu. Ca alternativă la recipientele de pulverizare, pulverizator 
de lichid funcționează fără gaz propulsor și aer comprimat.

Volum nominal 
ml

Lungime ţeavă
mm

9554 9548 9559 Nr. 
comandă€ € €

300 80  27,14   33,66  –  …0002
500 80 –  –   39,39  …0005

(W958) (W958) (W958)

Pulverizator industrial  

9554 Recipient din polietilenă, potrivit pentru toate lichidele compatibile cu PE. Nu este potrivit 
pentru curățarea frânelor.

9548 Recipient din aluminiu, potrivit pentru toate lichidele care sunt compatibile cu aluminiul. Nu 
este potrivit pentru curățarea frânelor

9559 Recipient din aluminiu, special pentru curățarea frânelor.

955995489554

Design: Recipient din polietilenă

Utilizare: Pentru aplicarea uniformă a unei pelicule de lubrifiant pe scule, suprafețe și lanțuri. Potrivit pentru 
toate uleiurile vâscoase și cu fluide și lubrifianții sintetici și lubrifianții pentru lanț.

Capacitate 
ml

9556 9558 Nr. 
comandă€ €

125  14,83   15,31  …0125
(W958) (W958)

Ungător cu pensulă din plastic m

9556 Cu aplicator cu pensulă demontabilă și capac de protecție.

9558 Cu aplicator din spumă demontabil.

95589556

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

9/106

Design: Recipient din polietilenă, cu duză de plastic reglabilă, duză 
cu etanșare Viton®. Modul de pulverizare este variabil de la efectul 
de ceaţă fină până la jetul punctual. Capul pulverizatorului are cursă 
dublă, apăsați o dată, pulverizați de două ori. Furtunul de aspiraţie 
flexibil permite golirea aproape totală, unghi de lucru între 0° şi 
180°.

Utilizare: Pentru medii cu vâscozitate redusă, cum ar fi lubrifianți, 
dezinfectanți, detergenți de frână și detergenți din sectoarele 
industrial și auto.

Volum nominal 
ml Culoare

9561 Nr. 
comandă€

750 roşu  12,54  …1750
750 negru  12,54  …2750

(W983)

Pulverizator industrial  

apăsați o dată pulverizează de 
două ori 

Design: Recipient din polietilenă cu duză de plastic reglabilă. 
Modul de pulverizare este variabil de la efectul de ceaţă fină până 
la jetul punctual. Sistemul de aspiraţie şi de refulare permite golirea 
aproape totală, unghi de lucru între 0° şi 360°.

Utilizare: Potrivit pentru dezinfectanți, lubrifianți pe bază de uleiuri 
minerale și agenți de eliberare, uleiuri pentru mulaje, solvenți. Nu 
este potrivit pentru curățarea frânelor.

Volum nominal 
ml

9557 Nr. 
comandă€

500  9,67  …0500
(W958)

Pulverizator industrial  

Design: Recipient din aluminiu, din două părți pentru o curățare ușoară. Cu etanșare Viton® și supapă de 
siguranță. Umplerea se face simplu prin gâtul buteliei sau prin partea sa inferioară. Supapa situată în partea 
de jos este utilizată exclusiv pentru umplerea cu aer comprimat, maxim 8 bari. Ca alternativă la recipientele 
de pulverizare, pulverizatorul de lichid funcționează fără gaz propulsor. 
Livrare cu duză de pulverizare scurtă pentru ceață de pulverizare și duză cu jet lung pentru jet punctual

Utilizare: Pentru utilizare cu spray-uri multifuncționale precum ulei penetrant, soluții de îndepărtare a ruginei 
și de curățare pentru jante și frâne.

Volum nominal 
ml

9571 Nr. 
comandă€

200  60,60  …0200
(W529)

Butelie de pulverizare  

Design: Cu recipient din polietilenă cu gradaţie, cu garnitură de etanşare din cauciuc fluorurat şi cu arcuri 
din oţel inoxidabil. Producerea manuală a presiunii, cu supapă combinată de siguranţă la suprapresiune şi de 
aerisire. Diferitele culori ale recipientelor precum şi a butonului de acţionare fac posibilă identificarea corectă 
a conţinutului.

Volum nominal 
ml Culoare

9560 Nr. 
comandă€

1500 negru  24,01  …0005
1500 gri  21,57  …0010
1500 roşu  23,18  …0015

(W983)

Pulverizator industrial SPRAYFIxx  

9560 0005 Duză reglabilă cu piuliţă de reglare din plastic 
Potrivit pentru solvenți (fără acetonă), agent de curățare de frână (fără acetonă), protecție 
împotriva ruginii, impregnare, ulei pentru mulaje, agenți de separare, îndepărtarea tapetului și apă.

9560 0010 Cu duză de pulverizare cu profil dreptunghiular de 110°. 
Potrivit pentru uleiuri minerale cu vâscozitatea redusă, soluţii de protecţie împotriva ruginii, 
soluţii de protecţie împotriva coroziunii, soluţii de impregnare, spray de contact, ulei emolient 
agent de separare şi apă.

9560 0015 Cu duză de pulverizare cu profil dreptunghiular de 110°. 
Potrivit pentru acizi diluaţi şi soluţii de curăţare (pH 1-7) şi pentru apă.

Pulverizatoare
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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.

9/107

Design: Din tablă cositorită, cu balama la capac, cu element de închidere captivă a tubului, cu mâner 
robust pentru transport, cu fundul dublu bordurat şi cu îmbinările sudate.

.

Volum nominal 
l

9564 Nr. 
comandă€

 3  34,02  …0003
 5  35,86  …0005
10  37,25  …0010

(W983)

Recipient pentru ulei, tablă cositorită  

Design: Cu etanșare Viton® și duză din plastic rezistentă la acid. Pompă extrem de puternică pentru 
pomparea presiunii. Duza de plastic de precizie este reglabilă și rabatabilă pe toate părțile. Recipient robust 
cu scală de umplere. Supapă de siguranță cu protecție contra suprapresiunii. 

Utilizare: Potrivit pentru substanțe chimice ușoare, solvenți și agenți de curățare.

Volum nominal 
ml

9804 Nr. 
comandă€

1500 30,97 …9005
(W980)

Pulverizator industrial cu presiune  

Design: Cu etanșare Viton® și duză din plastic. Debitul este de 1,5 ml per cursă cu duza reglabilă.

Utilizare: Potrivit pentru substanțe chimice ușoare, solvenți și agenți de curățare, precum și uleiuri pentru 
mulaje.

Volum nominal 
ml

9802 Nr. 
comandă€

1000 4,66 …9005
(W980)

Design: Cu etanșare Viton®, supapă de siguranță și duză de plastic reglabilă. 
Recipient robust cu scală de umplere și pompă de nailon. Datorită calității pulverizatorului cu presiune este 
adecvat în anumite condiții și pentru curățarea frânelor (se impun totuși teste). 

Utilizare: Potrivit pentru substanțe chimice ușoare, solvenți și agenți de curățare în sectorul auto și atelier, 
pentru lichide care conțin naftalină și pentru ulei pentru mulaje.

Volum nominal 
ml

9804 Nr. 
comandă€

1500 22,00 …9020
(W980)

Pulverizator universal sub presiune  

Pulverizator industrial  

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

9/108

Design: Canistră robustă cu încuietoare cu baionetă, din tablă de oțel acoperită cu pulbere, cu vopsire 
interioară rezistentă la benzină. Tub de golire cu aerisire integrată. Testat TÜV, cu aprobarea UN-BAM.

Utilizare: Pentru toate tipurile de combustibil lichid.

Volum nominal 
l

9563 Nr. 
comandă€

 5  14,27  …0500
10  16,23  …1000
20  19,24  …2000

(W995)

Canistră din tablă de oțel pentru combustibil  

Denumire
9563 Nr. 

comandă€
Garnitură de schimb pentru canistra de 10/20-l  0,62  …0005

Tub de golire flexibil  6,42  …0010
Garnitura de schimb pentru tub de golire pentru canistre  0,62  …0016

(W995)

Accesorii pentru canistra din tablă de oțel pentru combustibil  

Design: Toate rezervoarele de combustibil trebuie să fie etichetate de către 
utilizatorul final în conformitate cu regulamentul GHS și ADR. Livrarea cu 
etichete cu simbolurile pentru benzină şi motorină precum şi cu simbolul de 
avertizare pentru pericolul de aprindere şi cel referitor la poluarea mediului 
ambiant. 

Utilizare: Pentru etichetarea containerelor de mărfuri periculoase cu instrucțiuni 
de siguranță și simboluri de pericol.

Dimensiunile etichetei 
mm

9563 Nr. 
comandă€

100 x 100  1,70  …0020
(W983)

Etichetă autocolantă pentru carburant destinat motoarelor pe benzină şi pe motorină  

Design: Canistră robustă și rezistentă la impact, din polietilenă. Cu tub de golire integrat în corpul canistrei 
şi cu închidere de siguranţă pentru evitarea deschiderii de către copii. Testat TÜV, cu aprobarea ONU 
conform ADR/GGVSEB. Livrare cu tub de golire.

Utilizare: Pentru combustibili lichizi de toate tipurile (numai pentru grupa de ambalare 2 din ADR/RID).

Volum nominal 
l

Dimensiuni
mm

Greutate goală
g

9565 Nr. 
comandă€

 5 265 x 147 x 247  565  6,81  …0500
10 350 x 165 x 310  750  13,53  …1000
20 350 x 165 x 495 1250  18,87  …2000

(W983)

Canistră din plastic pentru combustibil  

9565 2000

Design: Tub de golire pentru combustibil.

Greutate 
g

9565 Nr. 
comandă€

27  2,89  …0015
(W983)

Accesoriu pentru canistra din plastic pentru combustibil  

9563 0005 9563 0016 

9563 0010 

9563 2000

Canistre pentru combustibil
9



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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Design: Recipient din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), cu capac, pâlnie de turnare și gradații. Aprobat 
pentru industria alimentară, conform (UE) 10/2011 și FDA § 21 CFR 177.1520.

Utilizare: Potrivit pentru uleiuri, acizi și combustibili.

Volum nominal 
l

9566 Nr. 
comandă€

1  7,51  …0010
2  8,69  …0020
3  11,26  …0030
5  15,38  …0050

(W983)

Recipient gradat de măsurare din plastic  

Design: Fabricat din polipropilenă, aprobată pentru industria alimentară, transparent și cu gradație 
proeminentă. Cu margine de siguranţă la scurgere pentru golirea fără pericol. Aprobat pentru industria 
alimentară, conform (UE) 10/2011 și FDA § 21 CFR 177.1520.

Utilizare: Potrivit pentru uleiuri și acizi.

Volum nominal 
l

9562 Nr. 
comandă€

1  4,31  …0010
2  7,97  …0020
3  12,04  …0030
5  17,89  …0050

(W983)

Recipient gradat de măsurare din plastic  

Design: Fabricat din tablă cositorită, robust, cu o margine de preaplin înaltă pentru turnare sigură.

Volum nominal 
l

9568 9569 Nr. 
comandă€ €

0,5  7,70  –  …0005
1  8,95   14,27  …0010
2  11,62   15,87  …0020

(W983) (W983)

Recipient de măsurare, tablă cositorită  

9568 Tub de golire rigid.

9569 Tub de golire flexibil.

9569 00109568 0005

Design: Fabricat din polietilenă cu margine de siguranţă la scurgere pe întreaga circumferinţă, robinet pentru 
golirea sigură și curată a lichidului și trei mânere pentru transportare și turnare ușoară.

Utilizare: Pentru schimbarea uleiului și curățarea pieselor.

Volum nominal 
l

9571 Nr. 
comandă€

16  40,40  …0016
(W529)

Recipient multifuncțional  

Recipienți gradați de măsurare, recipienți multifuncționali

9



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Design: Fabricată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE). Aprobat pentru industria alimentară, conform 
(UE) 10/2011 și FDA § 21 CFR 177.1520.

Utilizare: Potrivit pentru uleiuri, acizi și combustibili.

∅ 
mm

Volum nominal
l

9570 9579 9580 Nr. 
comandă€ € €

 50 0,05  0,79  –  –  …0050
 75 0,09  0,83  –  –  …0075
100 0,25  0,93  –  –  …0100
120 0,27  1,15  –  –  …0120
150 0,70  1,77  –  –  …0150
160 1,30  5,12   5,70   11,17  …0160
200 2,90  5,02  –  –  …0200
250 3,20  6,54  –  –  …0250

50; 75; 100; 120 0,05; 0,09; 0,25; 0,27  2,83  –  –  …0260
(W983) (W983) (W983)

Pâlnie din plastic  

9570 0050 
 – 0260

Cu tub de golire rigid şi drept.

9570 0160 Cu tub de golire rigid şi drept, cu cu margine înaltă de siguranţă la scurgere, 
cu mâner şi cu filet.

9570 0200 
 + 0250

Cu tub de golire rigid şi drept, cu cu margine înaltă de siguranţă la scurgere, 
cu sită fină înlocuibilă din alamă.

9579 Cu tub de golire flexibil şi mâner, potrivit pentru autovehicule cu catalizator.

9580 Cu tub de golire rigid şi cotit al cărui vărf poate fi tăiat, cu sită fină înlocuibilă 
din alamă.

9580

9579

9570

Design: Fabricată din tablă de oțel zincat cu tub de plastic, mâner, sită inlocuibilă, cu 
margine înaltă de siguranţă la scurgere şi caneluri pentru aer.

Utilizare: Potrivit pentru combustibili petrolieri și Diesel.

∅ 
mm

Volum nominal
l

9573 Nr. 
comandă€

160 1,2  11,15  …0160
200 3,2  12,92  …0200

(W983)

Pâlnie  

Design: Fabricat din metal și polietilenă.

Utilizare: Potrivit pentru uleiuri, acizi și combustibili.

Lungime 
mm

9576 Nr. 
comandă€

300  6,02  …0300
(W983)

Tub de golire flexibil  

Design: Cantitatea de vaselină rămasă în găleată poate fi verificată oricând datorită capacului glisant. Niplul 
de umplere este amplasat oblic, astfel că pot fi umplute fără probleme şi prese de vaselină cu niplul de 
umplere montat în poziţie oblică. Livrarea se face cu tub de aspiraţie, niplu de umplere M10 x 1 pentru 
compatibilitatea cu alţi producători şi cu un capac de protecţie împotriva prafului care este asigurat cu un lanţ 
de niplul de umplere.

Utilizare: Pentru umplerea preselor de vaselină cu pârghie și a preselor cu aer comprimat.

potrivit pentru 
recipienți de aprox. 

kg
potrivită pentru clasa 
de consistenţă NLGI

pentru cupă cu 
∅ interior

mm

pentru recipienți 
cu înălţimea 
maximă de

mm

9582 Nr. 
comandă

€
 5 000–2 180–210 380  103,37  …0005
10 000–2 210–240 380  107,10  …0010
15 000–2 240–270 380  109,44  …0015
25 000–2 310–335 550  143,42  …0025
50 000–2 365–385 550  152,30  …0050

(W983)

Pompă de umplere cu vaselină  

Pâlnii, dispozitive de umplere cu vaselină
9



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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Design: Corpul pompei confecţionat din ţeavă de oţel lăcuită, transportul unsorii se face la orice unghi de 
deschidere al manetei. Pentru umplerea cu vaselină vrac, cu cartuş de vaselină de 400 g conform DIN 1284 
sau dispozitiv de umplere cu vaselină. Filet de conectare M10 x 1. Livrat cu furtun armat și duză de ungere de 
precizie cu 4 fălci. 
 
Indicație: Vaselină universală, vezi comanda nr. 9814 1400 sau comanda nr. 9816 1400, Ç 9/127. 
Pentru pompa de umplere cu vaselină, a se vedea comanda nr. 9582, Ç 9/110.

Volum 
nominal 

g
potrivită pentru clasa 
de consistenţă NLGI Transfer de presiune

presiunea de regim 
recomandată

bar

9585 Nr. 
comandă

€
500 000–2 50:1 6  45,64  …0500

(W990)

Pompă gresoare pneumatică  

Design: Corpul pompei tubular, din oțel vopsit, alimentare continuă cu vaselină prin intermediul unui motor 
cu aer comprimat. Pentru cu cartuşe de vaselină de 400 g conform DIN 1284, cu dispozitive de umplere cu 
vaselină sau umplerea cu vaselină vrac. Filet de conectare M10 x 1. Livrat cu furtun armat de 11 x 500 mm, 
țeavă cu duză dreaptă de 150 mm și duză de ungere de precizie 4 BA, M10 x 1. 
 
Indicație: Vaselină universală, vezi comanda nr. 9814 1400 sau comanda nr. 9816 1400, Ç 9/127. 
Pentru pompa de umplere cu vaselină, a se vedea comanda nr. 9582, Ç 9/110.

Volum 
nominal 

g
potrivită pentru clasa 
de consistenţă NLGI Transfer de presiune

presiunea de regim 
recomandată

bar

9586 Nr. 
comandă

€
500 000–2 50:1 6  84,97  …0500

(W990)

Pompă gresoare pneumatică, sistem automat  

Design: Cu pompă manuală (lungimea pompei de 530 mm), pistol detașabil cu o singură mână, piston 
de ungere și furtun de 1,5 m. Pistol acţionat cu o singură mână, de 125 centimetri cubi, cu tub de duză 
şi duză de ungere de precizie, cu 4 fălci şi supapă cu bilă. Capacitatea de transport este de 0,4 cm cubi 
pentru fiecare cursă. Filet de conectare M10 x 1.

potrivit pentru 
recipienți de aprox. 

kg
potrivită pentru clasa 
de consistenţă NLGI

pentru cupă cu 
∅ interior

mm

pentru recipienți 
cu înălţimea 
maximă de

mm

9588 Nr. 
comandă

€
 5 000–2 180–210 380  158,32  …0005
10 000–2 210–240 380  162,99  …0010
15 000–2 240–270 380  166,71  …0015

(W983)

Pompă gresoare  

Design: Cu cărucior, cu motor cu aer comprimat și pompă, pistol de vaselină detașabil, piston de ungere și 
furtun de înaltă presiune de 2 m. Pistol de ungere cu vaselină cu tub de duză, duză de ungere cu 4 fălci şi cu 
articulaţie rotativă în formă de Z. Raportul de transmitere a presiunii este 50:1. Racord de aer comprimat cu 
niplu pentru cuplaj Rectus tip 26, NW 7,2 mm. Rata de livrare 1100 g/min, 99% golire container. 

Utilizare: Destinat folosirii impreună cu compresoare care furnizează 80 l/min şi mai mult, la o presiune de 
regim recomandată de 8 bar.

potrivit pentru 
recipienți de aprox. 

kg
potrivită pentru clasa 
de consistenţă NLGI

pentru recipienți 
cu ∅ interior

mm

pentru recipienți 
cu înălţimea 
maximă de

mm

9591 Nr. 
comandă

€
10 000–2 210–240 380 la cerere ◊  …0010
15 000–2 240–270 380 la cerere ◊  …0015
25 000–2 310–335 640 la cerere ◊  …0025

(W990)

Pompă gresoare pneumatică  

Pompe gresoare pneumatice, ungătoare

9



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Design: 9 componente (0–9). Fabricat din oțel special pentru scule de înaltă calitate, fonturi conform 
DIN 1451. Livrarea se face în seturi complete ambalate în cutie din plastic

Utilizare: Pentru inscripționarea și marcarea pieselor de prelucrat.

Înălțime font 
mm

9720 9722 Nr. 
comandă€ €

 2  5,25   6,25  …0002
 3  5,37   6,64  …0003
 4  5,63   6,84  …0004
 5  6,25   7,49  …0005
 6  6,71   8,28  …0006
 8  9,29   11,33  …0008
10  12,21   15,00  …0010
12 –   18,05  …0012

(W988) (W985)

Set de cifre pentru marcare  

9720 Satinat mat, cu o rezistență de 600-800 N/mm2.

9722 Design conform DIN 7353. Cu corp rezistent, nichelat, cap de impact 
călit inductiv, cu o rezistență de până la 1200 N/mm2.

9722  

9720  

Design: 27 de componente (A - Z majuscule). Fabricat din oțel special pentru scule de înaltă calitate, 
fonturi conform DIN 1451. Livrarea se face în seturi complete ambalate în cutie din plastic

Utilizare: Pentru inscripționarea și marcarea pieselor de prelucrat.

Înălțime font 
mm

9721 9723 Nr. 
comandă€ €

 2  15,75   18,47  …0002
 3  16,10   19,62  …0003
 4  16,85   20,29  …0004
 5  18,70   22,18  …0005
 6  20,13   24,34  …0006
 8  27,83   33,85  …0008
10  36,62   44,94  …0010
12 –   53,89  …0012

(W988) (W985)

Set de litere pentru marcare  

9721 Satinat mat, cu o rezistență de 600-800 N/mm2.

9723 Design conform DIN 7353. Cu corp rezistent, nichelat, cap de impact 
călit inductiv, cu o rezistență de până la 1200 N/mm2.

9723  

9721  

Design: Poansoane interschimbabile pentru cifre și litere (fonturi), font normal 0-9 și A - Z. Rezistență 
până la 1200 N/mm 2 - în funcție de numărul de fonturi. Cu suport și locaş frezat cu precizie pentru fixarea 
poansonului. În suport se pot monta mai multe poansoane alăturate.

Utilizare: Pentru inscripționarea și marcarea pieselor de prelucrat.

Conținutul pachetului de livrare: AAA BB CC DD EEEE FF GG HH III JJ KK LLL MM NNN OOO PP Q RRR 
SSS TT UUU V WW XX Y Z & // – .. ,, 1111 2222 333 4444 555 666 777 888 999 00 ++ 
10 poansoane fără fonturi, 1 bucată suport, 1 bucată pensetă.

Înălțime font 
mm Nr. de piese

Litere/suporturi
Bucăți

9728 Nr. 
comandă€

3 115 bucăți 10  333,22  …0030
4 115 bucăți 10  333,22  …0040
5 113 bucăți  8  333,22 *  …0050

(W985)

Set de marcare cu capete interschimbabile  

* cu 8 poansoane fără fonturi.

Poansoane pentru marcare
9



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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Design: 9 componente Din tablă specială extrem de rezistentă şi de flexibilă. Fonturi conform 
DIN 1451. Cu echer de poziţionare

Utilizare: Pentru marcare cu vopsea, chiar și pe suprafețe neplane.

Înălțime font 
mm

9730 Nr. 
comandă€

20  6,33  …0020
40  8,97  …0040
50  10,23  …0050
70  14,81  …0070

100  24,51  …0100
(W985)

Șabloane de marcare, 0–9  

Design: 27 componente. Din tablă specială extrem de rezistentă şi de flexibilă. Fonturi conform DIN 
1451. Cu echer de poziţionare

Utilizare: Pentru marcare cu vopsea, chiar și pe suprafețe neplane.

Înălțime font 
mm

9731 Nr. 
comandă€

20  15,77  …0020
40  19,69  …0040
50  24,39  …0050
70  33,95  …0070

100  57,20  …0100
(W985)

Şablon pentru marcare, A–Z  

Design: Dublă izolaţie de protecţie, nu necesită întreţinere, 230 V/50 Hz. Funcţionarea limitată la câte 15 
min, oscilaţiile acului de gravat 6000/min. Adâncimea de gravare poate fi reglată cu șurubul de blocare și 
astfel adaptată la duritatea materialului. Livrarea cu 2 m de cablu şi cu ac de gravat din metal dur.

Utilizare: Pentru gravarea pe fier, oțel, metale neferoase, piatră, ceramică, sticlă, lemn și multe altele. 
 
Indicație: Pentru gravuri din materiale foarte dure sau gravuri mai mari, vă recomandăm să folosiți acul. 
diamantat, nr. 9724 0015.

Puterea absorbită nominală: 
W.

9724 Nr. 
comandă€

9  120,00  …0005
(W989)

Aparat de gravat Vibroscript  

9724 0005

Denumire
9724 Nr. 

comandă€
Ac din metal dur  7,95  …0010

Ac diamantat  77,80  …0015
Cablu de alimentare 2 m  7,95  …0020

(W989)

Accesorii pentru aparat de gravat  

9724 0010 

9724 0015 

9724 0020 

Design: Dispozitiv portabil cu tastatură QWERTY. Utilizare facilă, dispozitiv automat de întindere şi de tăiere 
a benzii inscripţionate. Afişaj grafic mare, cu două rânduri, care afişează şi efectele aplicate textului de 
inscripţionat. 3 fonturi, 7 stiluri de fonturi, 6 dimensiuni de fonturi, 9 memorii de etichete, caractere speciale, 
imprimă până la 10 copii ale unei etichete (etichete DYMO® D1 cu lățimi de 6, 9 și 12 mm în mai multe 
culori). Procesarea simplă a textelor datorită unor taste de comandă rapidă. Poate fi conectat la un PC sau 
Mac® (compatibil cu Windows Vista®, Windows® 8, Windows® XP și MacOS® v.10.5 sau mai mare - numai 
Intel ®) prin USB pentru proiectare individuală. Alimentarea cu acumulator Li-ion.

Conținutul pachetului de livrare: Aparat de etichetare, bandă D1, negru pe alb, 12 mm, acumulator Li-ion, 
sursă de alimentare și cutie.

Dimensiuni 
mm

9729 Nr. 
comandă€

107,5 x 206 x 46,5  86,92  …0012
(W992)

Aparat de etichetare LabelManager 280  

Şabloane pentru scris, aparate de etichetare

9



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Design: Aparat de etichetare cu ecran tactil, introducere rapidă de text prin intermediul tastaturii AZERTY 
de tip computer, operare ușoară, tăietor automat de bandă. Ecran tactil color mare cu previzualizare de 
imprimare pentru afișarea și editarea etichetelor (etichete DYMO ® D1 cu lățimea de 6, 9, 12, 19 și 24 mm). 
Cu posibilitatea salvării setărilor şi a datelor a până la cinci utilizatori diferiţi şi cu memorie pentru salvarea 
ultimelor 15 etichete printate, pentru salvarea celor mai frecvent printate 10 etichete precum şi a 10 modele 
de etichete. 10 fonturi diferite, 32 de stiluri de scris, 25 mărimi de scris, 5 rame, 1 subliniere. Printează până 
la 5 rânduri de text (pe etichete cu o lâţime de 19 şi de 24 mm). Cu imprimare coduri de bare (UPC-E, Code-
39, Code-128, EAN 13, EAN 8, UPC-A, cod QR) Poate fi conectat la un PC sau Mac® (compatibil cu Windows 
Vista®, Windows® 8, Windows® XP și MacOS® v.10.5.8 sau o versiune ulterioară) pentru design individual. 
Alimentarea cu acumulator Li-ion.

Conținutul pachetului de livrare: Aparat de etichetare, bandă de 24 mm (alb-negru), CD cu software, 
instrucțiuni de utilizare și cablu pentru conexiune USB, acumulator.

9734 Nr. 
comandă€

289,73 …0050
(W992)

Aparat de etichetare DYMO ® LM 500TS  

Design: Casetă cu bandă de etichetare autoadezivă, robustă. Lungime bandă 7 m. 
 
Indicație: Potrivit pentru aparatele de etichetare LM 280, nr. 9729 și LM 500TS comanda nr. 9734.

Culoare font
Culoare 
bandă

9735 9738 9741 Nr. 
comandă12 mm 19 mm 24 mm

€ € €
negru transparent  17,49  –  –  …0005

albastru transparent  17,49  –  –  …0010
roşu transparent  17,49  –  –  …0015

negru alb  17,49  –  –  …0020
albastru alb  17,49  –  –  …0025

roşu alb  17,49  –  –  …0030
negru albastru  17,49  –  –  …0035
negru roşu  17,49  –  –  …0040
negru galben  17,49  –  –  …0045
negru alb –   22,55   25,93  …0020
negru verde  17,49  –  –  …0050

(W992) (W992) (W992)

Bandă pentru etichete DYMO® D1  

9735 0010

Design: Fabricat din alamă, perforat, cu margine perlată, neinscripționat.

Dimensiune-∅ 
mm

9755 Nr. 
comandă€

27  0,69  …0005
(W996)

Marcă pentru sculă  

Alte materiale, forme şi mărimi precum şi cu inscripţii diverse la cerere.

Design: Hexagonală şi invelită in hartie. Livrarea în cutie de carton cu câte 12 bucăţi.

Utilizare: Pentru scrierea pe toate tipurile de lemn, uscat sau umed, culoare intensă, prevăzută cu etichetă 
pentru evitarea murdăririi degetelor, rezistenţă mare la rupere.

Culoare
Dimensiuni

mm
9761 Nr. 

comandă€
alb 120 x 12  8,18  …0021

galben 120 x 12  8,18  …0006
roşu 120 x 12  8,18  …0011

albastru 120 x 12  8,18  …0016
(W996)

Cretă de marcare  

Design: Carcasă octogonală din plastic cu mecanism de împingere mecanic.

Utilizare: Pentru prinderea cretelor cu diametrul de 11-12 mm.

9759 Nr. 
comandă€

7,22 …0005
(W996)

Suport pentru cretă de marcare  

Aparate de etichetare, crete
9
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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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Design: Pătrată, invelită în hârtie şi neascuţită. Livrarea în cutie de carton cu câte 12 bucăţi.

Utilizare: Pentru scrierea pe termen scurt a aproape tuturor materialelor, ușor de îndepărtat.

Culoare
Dimensiuni

mm
9764 Nr. 

comandă€
alb 90 x 12 15,79 …0006

(W996)

Cretă şcolară  

Design: Pătrată, fără hârtie și neascuţită. Livrarea în cutie de carton cu câte 100 bucăţi.

Utilizare: Pentru scrierea pe lemn, oțel, fontă și suprafețe aspre, ușor de îndepărtat.

Culoare
Dimensiuni

mm
9767 Nr. 

comandă€
alb 100 x 20  20,05  …0006

(W996)

Cretă industrială  

Design: Hexagonală, fără hârtie și neascuțită. Marcajul este rezistent la temperatură până la 1200 °C. Nu se 
produc vapori toxici. Livrarea în cutie de carton cu câte 12 bucăţi.

Utilizare: Pentru marcarea metalului rece înainte de încălzire.

Culoare
Dimensiuni

mm
9770 Nr. 

comandă€
alb 110 x 12  12,30  …0100

(W996)

Cretă marcatoare m

Design: Pătrată, invelită în hârtie şi neascuţită. Rezistentă la foc. Livrarea în cutie de carton cu câte 50 bucăţi.

Utilizare: Pentru scrierea pe fierul fierbinte, tablă și oțel.

Dimensiuni 
mm

9770 Nr. 
comandă€

100 x 10  12,13  …0006
(W996)

Cretă din steatit  

Design: Mină dreptunghiulară de grafit înlocuibilă și robustă. Sistem mecanic acţionat prin presare, din metal, 
pentru avansul automat al minei, tub de protecţie sigur cu clip special de prindere pentru folosirea cu o singură 
mână, cu ascuţitor pentru mină integrat în tubul de protecţie.

Utilizare: Pentru inscripţionarea şi marcarea suprafeţelor aproape tuturor materialelor, indiferent dacă sunt ude 
sau uscate, rugoase sau netede, prăfuite sau acoperite cu ulei, în nuanţe coloristice închise sau deschise

Culoare
9753 Nr. 

comandă€
grafit  12,52  …0005

(W996)

Creion pentru tâmplărie BIG Dry®  

Culoare
9753 Nr. 

comandă€
grafit  7,67  …1005
grafit  8,38  …1010
grafit  9,27  …1015

grafit, roşu, alb  9,27  …1022
grafit  9,27  …1025

(W996)

Set de mine de schimb pentru creionul pentru tâmplărie Pica BIG Dry®  

9753 1005 Mină de rezervă pentru lemn, duritatea 2H 
Pentru marcarea şi inscripţionarea lemnului uscat.

9753 1010 Mină de rezervă pentru piatră, duritatea 10H 
Pentru marcarea şi inscripţionarea zidăriei uscate, pietrei şi betonului.

9753 1015

9753 1025

Mină de rezervă ”FOR ALL” pentru toate domeniile construcţiilor 
pentru inscripţionarea şi marcarea suprafeţelor aproape tuturor materialelor, indiferent dacă 
sunt ude sau uscate, rugoase sau netede, prăfuite sau acoperite cu ulei. Ştergere umedă 
uşoară de pe suprafeţe netede.

9753 1022 Mină de rezervă ”FOR ALL” pentru toate domeniile construcţiilor 
Pntru inscripţionarea pe şi marcarea suprafeţelor aproape tuturor materialelor, indiferent dacă 
sunt ude sau uscate, rugoase sau netede, prăfuite sau acoperite cu ulei, în nuanţe coloristice 
închise sau deschise. Ştergere umedă uşoară de pe suprafeţe netede.

9753 1022

9753 1025 Mină de rezervă pentru toate condiţiile atmosferice 
Pentru marcarea şi inscripţionarea unor materiale ude.

9753 1015

9753 1005 9753 1010

Crete

9



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

9/116

Design: Cap foarte îngust, capac transparent, cerneală specială permanentă, cu uscare rapidă, impermeabilă 
și rezistentă la ștergere.

Utilizare: Pentru marcarea zonelor greu accesibile pe aproape toate materialele fără praf, de ex. metal, piatră, 
sticlă, lemn, plastic.

Culoare

9768 Nr. 
comandă0,7–1,0 mm

€
negru  3,75  …0006

(W996)

Marker pentru găuri, Edding 8850  

Design: Versiune ne-ascuțită, în formă ovală, cu mină rezistentă la rupere, lăcuit roșu și lustruit.

Lungime 
mm

9758 Nr. 
comandă€

180  0,83  …0180
240  1,00  …0240
300  1,17  …0300

(W996)

Creion pentru tâmplărie  

Design: Mină de grafit înlocuibilă. Mecanism de apăsare pentru avansul automat al minei în tubul de oțel, 
protecție sigură cu clemă specială pentru operarea cu o singură mână, ascuțitoare de mine integrată. 

Utilizare: Pentru marcare și scriere pe aproape toate materialele, fie ele uscate sau umede, netede sau aspre, 
prăfuite sau grase.

Culoare
9756 Nr. 

comandă€
grafit  9,03  …0005

(W996)

Marcator de găuri adânci Pica-Dry®  

Utilizare: Pentru marcare și scriere pe toate materialele, potrivit și pentru suprafețe prăfuite, aspre, uleioase și 
umede. Ștergere de pe suprafețe netede.

Culoare Denumire
9756 Nr. 

comandă€
grafit, galben, roșu Mine de schimb, ștergere umedă 7,67 …1005
alb, verde, albastru Mine de schimb, rezistente la apă 8,38 …1010

grafit Mine de schimb, ștergere umedă 9,27 …1015
alb Mine de schimb, rezistente la apă 9,27 …1020

(W996)

Set de mine de schimb pentru marker găuri adânci Pica-Dry®  

9756 1005 9756 1010 9756 1015 9756 1020 

Design: Vârf de inox telescopic cu autoreglare, capacitate de scriere de până la 3 ori mai mare datorită vârfului 
telescopic autoreglabil, utilizare completă a 7 mm în loc de 2 mm. Vârful telescopic mobil dă posibilitatea de 
reîmprospătare - de până la 7 ori. Vârful fascicular poate fi rotit la 180 de grade, markerul se autoregenerează 
după câteva minute. Protecție practică cu clemă specială pentru operarea cu o singură mână. Cerneala 
permanentă poate fi îndepărtată cu alcool/spirt de pe suprafețele netede.

Utilizare: Pentru marcarea în locuri greu accesibile, scrie pe toate suprafețele uscate.

Culoare

9777 Nr. 
comandă1,5 mm

€
roşu  5,36  …0010

negru  5,36  …0005
(W996)

Marcator de găuri adânci Pica-Ink®  

Markere permanente
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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.

9/117

Design: Compatibilă cu toate materialele, fără componente abrazive sau solvenți, fără adăugarea de alcool și 
acizi, degradabil ecologic.

Utilizare: Pentru îndepărtarea a aproape tuturor marcajelor permanente de pe suprafețe închise, de ex. 
aluminiu, oțel inoxidabil, plastic, gresie, sticlă.

Indicație: Testați pe materiale sensibile în prealabil (nu utilizați pe policarbonat).

Culoare
Conţinut

g
9750 Nr. 

comandă€
incolor 125  23,26  …0005

(W996)

Pastă de curățat 8860 m

Design: Cerneala permanentă, cu uscare rapidă și cu miros redus, cu halogen scăzut, rezistentă la ștergere 
și apă, corespunde cu LN 9051.

Utilizare: Pentru marcarea și inscripționarea fără corodare a aproape tuturor materialelor din sectorul 
nuclear, precum și din domeniile aviație și transport maritim.

Indicație: Datorită compoziției chimice a cernelii, culoarea scrisului diferă de cea standard, efectul culorii 
este indicat între paranteze.

Culoare

9752 Nr. 
comandă1,0 mm

€
roșu (roz)  2,79  …0010

albastru (violet)  2,79  …0015
(W996)

Marker permanent 8030 NLS m

Design: Cerneală cu uscare rapidă, permanentă și cu miros redus, fără adaos de Tuluol / Xilen, 
rezistență la frecare, apă și lumină. Reîncărcabil.

Utilizare: Pentru scris pe aproape toate materialele, inclusiv metal, sticlă și plastic.

Culoare

9762 9751 9763 9765 9760 Nr. 
comandă1,0–1,5 

mm
1,0 
mm

1,5–3,0 
mm

1,5–3,0 
mm 4,0–12,0 mm

€ € € € €
roşu  1,78   2,01   2,09   2,67   5,02  …0010

albastru  1,78   2,01   2,09   2,67     5,02    …0015
negru  1,78   2,01   2,09   2,67   5,02  …0005
verde –   2,01     –  –   5,02    …0030

(W996) (W996) (W996) (W996) (W996)

Marker permanent Edding  

9762 Nr. 1 
Vârf lat înlocuibil cu tub din aluminiu.

9751 400 
Vârf rotund înlocuibil cu tub de plastic.

9763 3000 
Vârf rotund înlocuibil cu tub de aluminiu.

9765 retrage 11 
Vârf rotund cu tub de plastic. Mecanism de apăsare pentru operare 
cu o singură mână. Nu este necesar un capac, tehnologia specială de 
blocare împiedică uscarea markerului atunci când vârful este retras.

9760 800 
Vârf lat înlocuibil cu tub din aluminiu.

9762

9751

9763

9765

9760

Design: Vârf rotund cu tub din aluminiu. Cerneală specială permanentă, cu uscare rapidă, vizibilă numai la 
lumină UV, rezistentă la ștergere și la apă.

Utilizare: Adecvat în special pentru marcarea și etichetarea ascunsă pe aproape toate materialele, inclusiv 
metal, sticlă și plastic.

Culoare

9769 Nr. 
comandă1,5–3,0 mm

€
incolor  4,18  …0050

(W996)

Marker UV Edding 8280  

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

9/118

Design: Marker Hightech reîncărcabil, cu mecanism rotativ ergonomic, cu cretă de marcare rezistentă la apă 
„MULTI-USE“. O mină înlocuiește până la cinci markere cu cerneală sau vopsea. Mina nu se usucă niciodată, 
capacitate maximă întotdeauna până la ultima linie. Protecție practică cu clemă specială pentru operarea cu 
o singură mână.

Utilizare: Pentru marcare și scriere pe aproape toate suprafețele uscate sau umede, netede sau aspre, 
prăfuite sau uleioase, deschise sau întunecate.

Culoare
9756 Nr. 

comandă€
alb  6,50  …2015

galben  6,50  …2010
portocaliu  6,50  …2020

roşu  6,50  …2000
(W996)

Culoare
9756 Nr. 

comandă€
albastru  6,50  …2005

verde  6,50  …2025
negru  6,50  …2030

(W996)

Marker permanent VISOR  

Culoare
9777 Nr. 

comandă€
alb  3,73  …2015

galben  3,73  …2010
portocaliu  3,73  …2020

roşu  3,73  …2000
(W996)

Culoare
9777 Nr. 

comandă€
albastru  3,73  …2005

verde  3,73  …2025
negru  3,73  …2030

(W996)

Utilizare: Pentru marcare și scriere pe aproape toate suprafețele uscate sau umede, netede sau aspre, 
prăfuite sau uleioase, deschise sau întunecate.

Set de mine de schimb pentru marker permanent VISOR  

Design: Vârf rotund foarte fin. Tuș permanent și inodor pe bază de alcool, rezistent la ștergere, apă și lumină.

Utilizare: În special pentru inscripționarea și marcarea cablurilor. Adecvat și pentru inscripționarea foliei și 
plasticului.

Culori

9757 Nr. 
comandă0,3 mm

€
negru, roșu, albastru, verde  6,50  …0400

(W996)

Set de markere pentru cablu Edding 8407  

Design: Vârf rotund cu tub din aluminiu. Cerneală cu uscare rapidă, permanentă, pe bază de Xylol, 
rezistență la ștergere, apă și lumină.

Utilizare: Adecvată în special pentru scrierea pe suprafețe ușor uleioase și prăfuite. Rezistă în timp 
la interior și exterior.

Culoare

9771 Nr. 
comandă1,5–3,0 mm

€
roşu  2,72  …0010

negru  2,72  …0005
(W996)

Marker industrial permanent Edding 8300  

Design: Vârf rotund cu tub din aluminiu. Cerneală cu pigmenți cu uscare rapidă, permanentă, acoperă 
similar cu vopseaua, rezistentă la apă, apă sărată și la ștergere.

Utilizare: Pentru marcarea permanentă a suprafețelor ușor uleioase, prăfuite, întunecate sau transparente.

Culoare

9772 Nr. 
comandă2,0–4,0 mm

€
alb  3,48  …0025

galben  3,48  …0020
roşu  3,48  …0010

albastru  3,48  …0015
verde  3,48  …0030

(W996)

Marker industrial cu vopsea Edding 8750  

Markere permanente
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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.

9/119

Design: Vârf cu bilă din oțel. Fără adaos de Xylol, rezistență la frecare și ștergere, apă și lumină. Tub din 
aluminiu. Rezistență termică a marcajului până la 200 °C.

Utilizare: Vopseaua vâscoasă, care nu picură, este potrivită pentru marcajele deasupra capului și pe 
suprafețe aspre, uleioase, grase, ruginite, murdare și verticale.

Culoare
Conţinut

ml
978A Nr. 

comandă€
roşu 50  la cerere …0030

galben 50  la cerere  …0040
alb 50  la cerere …0050

(W996)

Tub marcator STYLMARK ORIGINAL m

Design: Marcaj color foarte vizibil, nu conține xilen. Pentru controlul calității și lucrări în garanție.

Utilizare: Pentru a identifica vibrațiile, slăbirea sau manipularea piulițelor, șuruburilor și ansamblurilor.

Culoare
Conţinut

ml
978A Nr. 

comandă€
roşu 50  9,15  …0070

galben 50  9,15  …0060
albastru 50  9,15  …0080

(W996)

Tub marcator SECURITY CHECK ORIGINAL m

Design: Marker cu vopsea, cu certificare, cu cantități mici de cloruri, halogeni, metale cu punct de topire 
redusă și sulf. Formula cu uscare rapidă asigură marcaje rezistente la ștergere, rezistente la intemperii și 
UV.

Utilizare: Potrivit pentru utilizare pe oțel inoxidabil sau superaliaje în industrii în care protecția împotriva 
coroziunii și pierderii de calitate este importantă.

Culoare

9710 Nr. 
comandă3,0 mm

€
negru  la cerere …0005
roşu  la cerere …0010

galben  la cerere …0020
alb  la cerere …0025

(W996)

Marker cu vopsea Certified Valve Action® m

Design: Vopsea rezistentă la intemperii și la UV pentru marcaje permanente, clar vizibile. Rezistență 
termică de la –46 °C până la +66 °C.

Utilizare: Pentru marcare pe suprafețe aspre, ruginite sau murdare, uleioase, înghețate, umede, uscate 
sau reci.

Culoare
9712 Nr. 

comandă€
roşu  la cerere …0010

galben  la cerere …0020
alb  la cerere …0025

(W996)

Marker cu vopsea rezistentă PAINTSTIK® ORIGINAL B m

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

9/120

Design: Protecție cu clemă de susținere specială pentru operarea cu o singură mână, cu vârf special. 
Înlocuitorul perfect pentru markerul cu tub, 1 Pica GEL înlocuiește până la 4 tuburi de 50 ml. Impermeabil 
și rezistent la lumină. Rezistent la temperaturi până la 1000 °C.

Utilizare: Pentru scrierea pe toate suprafețele netede și aspre, indiferent dacă sunt deschise sau întunecate, 
în interior și în exterior.

Culoare

978B Nr. 
comandă2,0–8,0 mm

€
negru  5,85  …0005
roşu  5,85  …0010

galben  5,85  …0020
alb  5,85  …0025

(W996)

Marker de semnalizare Gel  

Design: Pastă color permanentă și cu putere mare de acoperire, rezistentă la lumină, ștergere și apă după 
uscare. Termorezistent până la 300 °C. Vârf din ceară acționat prin rotire de la celălalt capăt.

Utilizare: Deosebit de potrivit pentru scrierea pe suprafețe aspre, materiale murdare și metale ruginite, 
scrie și sub apă.

Culoare

9766 Nr. 
comandă10,0 mm

€
roşu  4,14  …0010

galben  4,14  …0020
alb  4,14  …0025

(W996)

Marker cu pastă Edding 950  

Design: Vopsea rezistentă la intemperii și la UV pentru marcaje permanente, clar vizibile. Rezistență 
termică de la –18 °C până la +200 °C.

Utilizare: Pentru marcare pe suprafețe aspre, netede, umede sau fierbinți.

Culoare
9714 Nr. 

comandă€
negru  la cerere …0005
roşu  la cerere …0010

galben  la cerere …0020
alb  la cerere …0025

(W996)

Marker cu vopsea rezistentă QUIK STIK™ MULTIPLE UTILIZĂRI m

Design: Oferă marcaje permanente, clar vizibile. Piesele forjate și alte piese pot fi plasate imediat într-o baie 
de apă rece, fără a deteriora marcajele. Poate fi îndepărtat în băi de decapare. Rezistență termică de la +107 
°C până la +593 °C. 
Utilizare: Pentru marcarea pe suprafețe fierbinți, piese turnate și forjate, bobine, plăci, foi și alte suprafețe 
metalice fierbinți.

Culoare
9716 Nr. 

comandă€
galben  la cerere  …0020

alb  la cerere …0025
(W996)

Marker cu culoare rezistentă PAINTSTIK®H® m

978B 0005 

Design: Penetrează uleiurile și unsorile, se usucă rapid și lasă marcaje puternice, permanente, rezistente la 
ștergere, la intemperii și la lumină. Rezistență termică de la –46 °C până la +66 °C.

Utilizare: Pentru marcare pe oțel, fier, aluminiu, țevi, plastic, cauciuc și anvelope.

Culoare

9718 Nr. 
comandă3,0 mm

€
roşu  la cerere …0010

galben  la cerere …0020
alb  la cerere …0025

(W996)

Marker cu vopsea PAINT-RITER™+ OILY SURFACE HP m

Markere permanente
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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.

9/121

Execuție: Zinc de puritate 95%, rezistență la temperatură de până la +390 °C. Puternic pigmentat, 90% 
zinc în peliculă uscată. Uscare rapidă, electroconductor și poate fi vopsit ulterior.

Utilizare: Grund de zinc pentru substraturi metalice. Ideal pentru instalații de eșapament, ștuțuri de 
aspirație, țevi de eșapament, schimbătoare de căldură, reparații auto și lucrări la caroserie. În plus este 
adecvat pentru repararea pieselor zincate la cald deteriorate, pentru protecția anticorozivă a cordoanelor 
de sudură, a structurilor de oțel, a ușilor de oțel, a plăcilor de conductoare, a senzorilor de fum și a altor 
componente solicitate termic.

Prezentare Culoare
UA 

 
9778 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml gri, mat 12 6,14 …8400

(W980)

Spray pe bază de zinc  

Prezentare: Rezistent la temperatură până la +500 °C, scurt timp până la +800 °C. Uscare rapidă, 
electroconductor și poate fi sudat în puncte.

Utilizare: Poate fi folosit pentru toate caroseriile, pentru repararea zincării la cald deteriorate, ca strat 
intermediar în sudarea prin puncte și ca protecție împotriva coroziunii.

Prezentare Culoare
UA 

 
9781 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml gri argintiu, strălucitor 

deschis
12 6,20 …8400

(W980)

Spray zinc culoare deschisă  

Prezentare: Rezistent la temperaturi până la +500 °C. Uscare rapidă, electroconductor și poate fi vopsit 
ulterior. Formează o peliculă de protecție rezistentă, flexibilă, neunsuroasă și pe care se poate suda.

Utilizare: Grund pentru substraturi metalice. Protecție de lungă durată pentru componentele de fier 
acoperite galvanic, pentru repararea pieselor zincate la cald deteriorate și pentru acoperire zonelor de 
sudură și găurire.

Prezentare Culoare
UA 

 
9780 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml argint, strălucitor 12 6,30 …8400

(W980)

Spray zinc-aluminiu  

Execuție: Rezistent la temperaturi până la +300 °C. Vopseaua pulbere de zinc este formată din aproximativ 
95% zinc și aproximativ 5% rășină. Zincul oferă suprafeței metalului protecție catodică și protejează cu 
o peliculă de rașină artificială rezistentă. Diluarea se face pe bază de diluant obișnuit din comerț cu rășini 
artificiale, diluant nitro sau universal.

Utilizare: Protecția dublă, rezistentă la apă, împotriva formării de rugină pe metale. Ideală pentru caroserii 
auto, pentru repararea straturilor de zinc deteriorate, pentru acoperirea punctelor de găurire și sudare, 
ca strat intermediar conductiv în sudarea prin puncte, ca grund de protecție împotriva expunerii la apă și 
intemperii și pentru protejarea structurilor de oțel, conducte, nave, platforme petroliere, containere maritime 
și multe altele.

Prezentare Culoare
UA 

 
9782 Nr. 

comandă€
Cutie de 800 g gri, mat 12 15,05 …8800

(W980)

Vopsea cu pulbere de zinc  

Execuție: Rezistent la temperatură până la +400 °C, conținut de 99,5% aluminiu pur.

Utilizare: Protecție împotriva coroziunii pentru toate suporturile metalice. Pentru jante auto, instalații de 
eșapament și subansambluri de camioane, precum și în tehnica de climatizare și ventilație, pentru instalații 
de declanșare, turbine, conducte și containere.

Prezentare Culoare
UA 

 
9784 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml Aluminiu, închis 12 5,72 …8400

(W980)

Spray aluminiu 900  

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

9/122

Execuție: Putere mare de acoperire, uscare rapidă și poate fi vopsit ulterior.

Utilizare: Protecție optimă împotriva coroziunii cu efect pe termen lung. Pentru metal, lemn și plastic precum și 
pentru grunduire după lucrări de sudură.

Prezentare Culoare
UA 

 
9788 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml gri 12 5,87 …8400

(W980)

Spray de grunduire  

Execuție: Fără solvenți, rezistență la temperatură de la 0 °C la +180 °C.

Utilizare: Ajutorul ideal pentru asamblare. Formează o peliculă de protecție, ungere și glisare. Protejează 
împotriva apei și ruginei. Unge, protejează, impregnează și îndepărtează blocajele, scârțâitul și lipitul pieselor. 
Din acest motiv este ideal pentru utilizarea ca substanță de separare pentru industria hârtiei, lemnului, 
tipografică și a ambalajelor, precum și pentru prelucrarea spumei și textilelor, pentru sudarea în gaz de 
protecție și cu electrozi, ca soluție pentru prelucrarea plasticului, pentru toate termoplasticele dure și a 
cauciucului (fără cauciucul siliconic) și ca produs de îngrijire și întreținere pentru domeniul auto.

Prezentare Culoare
UA 

 
9794 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml transparent 12 2,95 …8400

(W980)

Spray silicon  

Execuție: Rezistent la temperatură de la –30 °C la +90 °C, punctul de picurare la aproximativ 100 °C. 

Utilizare: Adecvat pentru protecția anticorozivă temporară a componentelor, cum ar fi șasiu, pardoseală, 
mașini de construcții, echipamente agricole și scule. Adecvat și pentru conservarea internă a recipientelor sub 
presiune.

Prezentare Culoare
UA 

 
9791 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml transparent 12 5,48 …8400

(W980)

Spray-ceară pentru protecție anticorozivă  

Execuție: Fără silicon.

Utilizare: Protejează duzele de sudură și acționează ca un agent de separare în sudura electrică și sudura cu 
gaz de protecție. Previnea prinderea şi lipirea pe duza de gaz și pe suprafața piesei. Piesele se pot vopsi după 
prelucrare fără probleme, se pot galvaniza, poliza sau eloxa.

Prezentare Culoare
UA 

 
9792 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml transparent 12 3,15 …8400

(W980)

Spray pentru sudură  

Execuție: Rezistent la temperaturi de până la +300 °C, cu rezistență chimică ridicată.

Utilizare: Grund din oțel inoxidabil pentru suporturi metalice, protejează împotriva ruginii și este rezistent la 
abraziune. Pentru repararea pieselor din oțel inoxidabil deteriorate.

Prezentare
UA 

 
9786 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12 6,43 …9400

(W980)

Spray oțel inoxidabil  

Protecție anticorozivă și pentru suprafețe
9
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Prezentare
UA 

 
9796 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 500 ml 12 la cerere …0085
Recipient spray de 400 ml 12 la cerere …0090
Recipient spray de 400 ml 12 la cerere …0095
Recipient spray de 400 ml 12 la cerere …0100
Recipient spray de 400 ml 12 la cerere …0105
Recipient spray de 400 ml 12 la cerere …0110
Recipient spray de 400 ml 12 la cerere …0115

(W979)

WD-40 Specialist ®  

9796 0085 Agent de curăţare universal, înregistrat NSF-K1. Pentru îndepărtarea unsorii, uleiului și 
murdăriei, fără a lăsa urme.

9796 0090 Spray de contact, înregistrat NSF-K2. Pentru îndepărtarea uleiului, murdăriei și a 
resturilor de oxidare la aparatele electrice/electronice.

9796 0095 Soluție de îndepărtat rugina, înregistrată NSF-H2. Rezistent la temperaturi între –20 °C 
și +90 °C. Pătrunde rapid în piesele metalice corodate și protejează împotriva coroziunii 
suplimentare.

9796 0100 Spray siliconic, lubrifiant incolor, hidrofug, înregistrat NSF-H2. Rezistent la temperaturi între 
–35 °C și +200 °C. Protejează de umiditate, adecvat pentru metale, plastic, lemn și cauciuc.

9796 0105 Spray vaselină pulverizabilă pe bază de litiu, culoare albă, rezistentă la apă și temperaturi 
înalte, înregistrată NSF-H2. Rezistent la temperaturi între –18 °C și +145 °C. 
Pentru reducerea frecării la metale chiar și la solicitări mari.

9796 0110 Spray vaselină PTFE, înregistrat NSF-H2. Rezistent la temperaturi între –25 °C și +130 °C. 
Unge, protejează și prelungește durata de viață a sculelor și uneltelor din metal, sticlă, vinil, 
plastic și cauciuc.

9796 0115 Spray vaselină uscată PTFE, vaselină uscată cu uscare rapidă, înregistrat NSF-H2. Rezistent la 
temperaturi între –45 °C și +260 °C. 
Pentru reducerea frecării și uzurii pentru metale, materiale plastice și sticlă.

Execuție: Dispersie pe bază de solvenți cu pigmenți fără plumb și fără cadmiu. Nu conține solvenți pe bază 
de clor. Culori fluorescente cu excepția negrului și albului.

Utilizare: Pentru toate lucrările de marcare, de ex. pe șantiere, parcări, lemn, gazon, nisip, pietriș, oțel și multe 
altele.

Prezentare Culoare
UA 

 
9779 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 500 ml galben 12 6,37 …9005
Recipient spray de 500 ml roşu 12 6,37 …9015
Recipient spray de 500 ml roz 12 6,37 …9020
Recipient spray de 500 ml negru 12 6,38 …9035

(W980)

Spray pentru marcare pe șantiere  

Execuție: Fără plumb și fără crom, pe bază de rășină sintetică. Rezistent la temperaturi până la +80 °C. 
Uscare rapidă și rezistență la intemperii. În general rezistent la uleiuri şi benzină, cu aderență bună.

Utilizare: Potrivit pentru spații interioare și exterioare. Pentru grunduirea tablei de fier și oțel, a pieselor 
zincate, a metalelor neferoase și a lemnului.

Indicație: Nu este potrivit pentru piese zincate la cald.

Prezentare Culoare
UA 

 
9790 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml gri 12 la cerere …0400
Recipient spray de 400 ml maro roşiatic 12 la cerere …1400

(W980)

Spray grund anti-rugină  

9796 0085 

9796 0105 

Protecție anticorozivă și pentru suprafețe
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Execuție: Cu o combinație solid-lubrifiant special dezvoltată pe bază de disulfură de molibden și materii prime 
special selectate. 
Rezistent la temperatură de la –30 °C la +150 °C, proprietăți de lubrifiere pe termen scurt până la +450 °C.

Utilizare: Slăbește șuruburile, piulițele și piesele mașinii ruginite. Împiedică formarea de rugină și protejează 
împotriva uzurii.

Prezentare
UA 

 
9798 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 300 ml 6 4,02 …8300

(W980)

Spray de îndepărtare a ruginii  

Execuție: Testat DIN-DVGW, netoxic. Fără silicon.

Utilizare: Soluție de verificare a etanșeității pentru sisteme sub presiune. Pentru depistarea scurgerilor 
în conductele de gaz sub presiune și de aer comprimat, cazane presurizate, conducte, supape, șuruburi și 
îmbinări sudate. Potrivit pentru gaze inflamabile și neinflamabile.

Prezentare
UA 

 
9800 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12 2,89 …8400

(W980)

Spray detecție scurgeri  

Execuție: Fără silicon, fără rășină și PTFE. Rezistent la temperaturi între –50 °C și +150 °C.

Utilizare: Se infiltrează în straturile de rugină, slăbește mecanismele blocate și piesele corodate ale vehiculelor 
și mașinilor. Îndepărtează murdăria, îndepărtează umezeala de la contacte electrice și împiedică scurgerile 
de curent. În plus, WD-40 formează o peliculă subțire, care împiedică formarea de umiditate și rugină pe 
componentele mecanice.

Execuție: Pentru răcire locală până la –45 °C.

Utilizare: Piesele de construcție din metal, cum ar fi rulmenți cu bile, bucșe, lanțuri, arbori etc. pot fi inserate 
în locuri înguste. Defecțiunile circuitelor electrice din cauza supraîncărcării termice pot fi evitate prin răcirea 
locală. Pulverizarea rece poate fi utilizată și pentru multe lucrări de întreținere în zona de producție și reparații, 
precum și în comerțul cu autovehicule. Pentru mașini și aparate, pentru sisteme de transport și pentru răcirea 
pieselor motorului la autovehicule. Pregătirea probelor de țesut pentru microscopie în domeniul medical, 
precum și pentru a evita rapid deteriorarea termică la lipirea componentelor electrice. 

Prezentare
UA 

 
9801 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12 6,13 …9400

(W980)

Spray de răcire  

Produs multifuncțional WD-40  

9796 0000 9796 0120 9796 0125 9796 0013 9796 0008 9796 0010 

Prezentare
UA 

 
9796 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 100 ml 24  la cerere …0000

Recipient spray de 400 ml, Smart StrawTM 24  la cerere …0120
Recipient spray de 400 ml 24  la cerere …0125

(W979)

Prezentare
UA 

 
9796 Nr. 

comandă€
Recipient spray 400-ml, Flexible 24  la cerere …0013

Bidon 5-l 4  la cerere B …0008
Pulverizator de 600 ml, gol 1  7,90  …0010

(W979)

Produse de întreținere
9
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Execuție: Spray universal de curățare rapidă și degresare pe bază de solvenți. Se usucă rapid și fără a lăsa 
reziduuri după utilizare. Fără apă și necoroziv, fără hidrocarburi aromatice sau clorurate.

Utilizare: Dizolvă, printre altele, reziduurile de grăsime, reziduurile de ulei și adeziv, murdăria industrială, 
sărurile, funinginea, emulsiile și depunerile de ceară de pe metal și de pe multe piese din plastic. Potrivit 
pentru curățarea pieselor de pe sisteme, mașini, scule și vehicule.

Prezentare
UA 

 
9803 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 500 ml 12 la cerere …0030

(W979)

Spray de curățare și degresare universal, cu uscare rapidă m

Execuție: Solventul extrem de eficient pe bază de terpeni naturali de portocală pătrunde în hârtia etichetei și 
dizolvă adezivul.

Utilizare: Pentru îndepărtarea etichetelor și a autocolantelor în depozite, hale de expediere, birou sau atelier. 
Îndepărtează resturile de adeziv de toate felurile ca pete de gudron sau resturi de adeziv de la vignete. Timp 
de acționare cca. 2–4 minute.

Indicație: Nu utilizați pe materiale plastice sensibile la solvenți, cum ar fi plexiglas sau carcase CD.

Prezentare
UA 

 
9803 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 200 ml 12 la cerere …0021

(W979)

Spray de îndepărtare etichete Solvent 50  

Execuție: Gaz comprimat neinflamabil, curat și fără ulei, cu siguranță testată. 
Nu există pericol de aprindere sau explozie la utilizare conformă.

Utilizare: Pentru suflare sigură, curată și fără ulei, a murdăriei și prafului de pe mașini, dulapuri de comandă, 
mecanisme de precizie, calculatoare, sisteme optice și multe altele.

Prezentare
UA 

 
9803 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 200 ml 12 la cerere …0012
Recipient spray de 400 ml 12  la cerere  …0025

(W979)

Spray cu aer comprimat 67  

Execuție: Rezistent la temperaturi până la +80 °C. Nu există pericol de aprindere sau explozie la utilizare 
conformă. Totuși, este un aerosol extrem de inflamabil.

Utilizare: Pentru îndepărtarea prafului și suflare de ex. de pe componete electronice și pentru curățarea 
sistemelor de vid, precum și a pompelor dispozitivelor în condiții de cameră curată în fabricarea 
semiconductoarelor.

Execuție: Desprinde straturi de oxidare greu de îndepărtat, iar rezistența de contact este redusă.

Utilizare: Pentru reparații rapide în caz de defecțiuni la sisteme și dispozitive, precum și pentru întreținerea 
preventivă a ansamblurilor, prizelor, întrerupătoarelor și multe altele.

Prezentare
UA 

 
9803 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 200 ml 12 la cerere …0015

(W979)

Spray de contact Kontakt 60  

Prezentare
UA 

 
9801 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12 6,13 …8000

(W980)

Spray cu aer comprimat  

Produse de întreținere
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Execuție: Granule minerale pe bază de hidrat de silicat de calciu tip III R. Pentru absorbția sau legarea 
chimică a compușilor organici și anorganici precum uleiuri, uleiuri uzate, grăsimi, lubrifianți, alcalii, vopsele, 
lacuri, solvenți, hidrocarburi. Evitați contactul cu acizi și oxidanți puternici. Nu este impermeabil și nu plutește.

Utilizare: Pentru absorbția uleiurilor și a altor lichide vărsate, potrivit pentru zonele circulate. Pentru curățarea 
și asigurarea pardoselilor industriale și pentru îndepărtarea urmelor de ulei periculoase de pe suprafețele 
carosabile.

Prezentare 1 litru de material absoarbe
Granulație

mm Culoare
9808 Nr. 

comandă€
Sac de 30 l (aprox. 20 kg) 0,39 litri de ulei 0,125–1 bej-gri 12,06 …0020
Sac de 30 l (aprox. 12 kg) 0,35 litri de ulei 1–4 bej-gri  12,16  …0025

(W980)

Agent de absorbție ulei  

Execuție: Liant pentru chimicale și uleiuri pe bază de alumină (granule Moler) tip III R. 
Pentru absorbția sau legarea acizilor, substanțelor bazice/alcaline (leșii), pentru lichidele inflamabile, 
combustibile, apoase și polare. Adecvat pentru suprafețe carosabile. 

Utilizare: Absoarbe ulei, vaseline, soluții de ungere și combustibil și alte lichide scurse.

Prezentare 1 litru de material absoarbe
Granulație

mm Culoare
9808 Nr. 

comandă€
Sac de 40 l (aprox. 20 kg) 0,48 litri de ulei 0,5–1 roşu la cerere …0030

(W980)

Agent de absorbție ulei  

Execuție: Granulat din spumă PU tip III R, potrivit pentru drumuri și potrivit pentru ploaie, pentru toate zonele 
circulate. Hidrofug. Absorbție puternică, preia mirosurile, depozitabil pe durată nedeterminată, protecție pentru 
sol. Datorită greutăţii proprii a produsului, costuri mai mici de eliminare.

Utilizare: Absoarbe ulei, vaseline, soluții de ungere și combustibil și alte lichide scurse.

Prezentare 1 litru de material absoarbe
Granulație

mm Culoare
9808 Nr. 

comandă€
Sac de 40 l (aprox. 16 kg) 0,45 litri de ulei 0,5–4 bej închis  la cerere …0040

(W980)

Agent de absorbție ulei  

Execuție: Rezistent la temperaturi de la –25 °C la +80 °C, protecție bună împotriva apei de mare și a aerului 
sărat, rezistență bună la medii.

Utilizare: Pentru lubrifierea rulmenților cu role și a lagărelor de alunecare, de asemenea, în zone mixte de 
frecare, la toate vitezele de alunecare admise pentru ungerea cu vaselină. Protecție anti-corozivă a pieselor 
culisante, în special a cablurilor. Extraordinară protecție anticorozivă împotriva efectelor apei agresive, a 
gazelor și leșiilor. 
Ideal pentru transmisii deschise, șuruburi, balamale, lagăre, rulemenți și pompe de apă, turbine de apă, porți 
de ecluze, instalații de spălat auto, ghidaje de cilindru, axuri filetate, șuruburi și echipamente subacvatice, 
componente offshore, dispozitive de ridicat, dispozitive de prindere pentru containere și remorci, yahturi și alte 
componente furnizori șantiere navale.

Prezentare
UA 

 
9810 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 300 ml 12 7,31 …8300

(W980)

Spray-vaselină de înaltă presiune  

Agenți de absorbție ulei
9
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Execuție: Rezistent la temperaturi de la –30 °C la +110 °C, elimină umiditatea, dizolvă rugina și respinge apa. 
Foarte bună aderență, nu se desprinde nici de pe suprafețe fierbinți.

Utilizare: Adecvat pentru punerea în mișcare. Vaselină aderentă de lungă durată pentru lubrifierea 
automobilelor, motocicletelor, bicicletelor, dispozitivelor și multe altele. Testat O/X-Ring. Ideal pentru lanțuri, 
cabluri de sârmă, bare de orice fel, garnituri inelare, balamale, articulații, lagăre cu bile, cabluri, încuietori de 
ușă, ungerea lagărelor interne ale lanțurilor, transmisiilor cu roată dințată și elicoidale de orice tip.

Prezentare
UA 

 
9812 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 500 ml 12 5,78 …9500

(W980)

Spray de aderență pentru lanțuri  

Execuție: Combinație specială de substanțe active Longlife, cu litiu. Punctul de picurare este peste 180 
°C. Clasificarea după consistență conform DIN 51818. Clasa 2 NLGI.

Utilizare: Vaselină universală pentru ungerea rulmenților cu role și a lagărelor de alunecare, de asemenea 
în zone mixte de frecare, la toate vitezele de alunecare permise pentru ungerea cu vaselină. Reducerea 
frecării şi uzurii chiar şi la solicitări mari.

Prezentare
UA 

 
9814 9816 Nr. 

comandă€ €
Cartuș de 400-g 12 3,19 3,05 …8400

(W980) (W980)

Vaselină universală  

9814 Fără rășină, cu grafit coloidal. Rezistent la temperaturi între –30 °C și +120 °C. Protecția 
rulmenților împotriva murdăriei. În plus, are caracteristici de protecție anticorozivă şi 
menţinere a efectului de ungere şi la contactul cu apa. Ideal pentru utilaje agricole, utilaje 
de construcţii, excavatoare, tractoare, lifturi, încărcătoare, benzi transportoare, pompe de 
apă, etc. Denumire posibilă conform DIN 51502: KPF2K-30.

9816 Culoare deschisă. Rezistent la temperaturi de la –30 °C la +120 °C (pe termen scurt, până 
la +130 °C). Protecţie anticorozivă şi menţinere a efectului de ungere şi la contactul cu apa. 
Ideal pentru sistemele centrale de lubrifiere cu secțiuni transversale comune ale țevilor care 
pot fi transportate, rulmenți pentru vehicule, ca vaselină în mașini de construcții și agricole 
și rulmenți pentru role transportoare.

9816 8400 9814 8400 

Execuție: Fabricată din materiale portante neutre, aditivi speciali și pilitură metalică. 
Pe bază de cupru.

Utilizare: Oferă cele mai bune efecte de separare și de eliberare până la +1100 °C, precum și protecție 
la uzură cu un cost redus și formează un film eficient de lubrifiere și separare care protejează împotriva 
coroziunii și a ruginii de frecare. Datorită componentei de ungere la solicitarea prin presiune se formează 
un strat de cupru. Acesta formează o protecţie sporită împotriva uzurii. Ideal pentru şuruburi, bolţuri 
şi piuliţe, pentru legături diverse, care sunt expuse la temperaturi extrem de ridicate, pentru gresarea 
componentelor utilajelor supuse la temperaturi ridicate, şuruburile flanşelor şi armaturilor, chiar și la 
apariția apei.

Prezentare
UA 

 
9818 Nr. 

comandă€
Tub de 100 g 20 4,88 …9400

(W980)

Pastă de asamblare, pastă de cupru  

Execuție: Fără acizi și toxine, foarte rafinat, farmaceutic și atractiv. Punctul de picurare este de cca. +55 °C 
(DIN ISO 2176), punctul de solidificare la cca. +50 °C (ISO 2207).

Utilizare: Ca agent de separare, protecție împotriva ruginii și cu substanță de protecție a pielii. Pentru ungere, 
conservare, etanșare, izolare, îngrijirea produselor din piele.

Prezentare Culoare
UA 

 
9820 Nr. 

comandă€
 Tub de 80 ml alb 12 3,05 …8080

Cutie de 750 ml alb  1 10,97 …8750
(W980)

Vaselină specială  

9820 8750 

Unsori, lubrifianți
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Execuție: Rezistent la temperaturi între –30 °C și +150 °C.

Utilizare: Vaselină universală pentru toate sectoarele industriale, precum și pentru curățenie, întreținere și 
îngrijire în ateliere, garaje și case. Împiedică uzura, îndepărtează scârțâitul și are efect anticoroziv. Ideal pentru 
rulmenți, lanțuri, roți motrice și balamale de ușă și multe altele.

Prezentare Culoare
UA 

 
9822 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 300 ml alb 6 5,05 …8300

(W980)

Spray vaselină  

Execuție: Rezistent la temperaturi de la –180 °C la +1200 °C, rezistent la presiune până la 2300 kp/cm2, 
rezistent la apă dulce și la apă de mare, rezistent la majoritatea acizilor și a substanțelor alcaline.

Utilizare: Pentru a evita blocarea, uzura sau coroziunea în dispozitivele mecanice, îmbinări cu șuruburi 
din piese turnate din aluminiu sau magneziu, pentru filetare sau înșurubarea oțelului inoxidabil și ungerea 
sculelor de filetat, pentru flanșe, șuruburi, fitinguri, chiulase, ghidaje supape, garnituri metalice la vehicule.

Prezentare
UA 

 
9823 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12 8,91 …9400

(W980)

Spray de culisare Anti-Seez  

Execuție: Fără grăsime și silicon. Rezistent la temperaturi între –80 °C și +260 °C.

Utilizare: Agent de separare permanentă cu uscare fermă, lubrifiant și agent de alunecare. Pentru lubrifierea 
pânzelor de fierăstrău și a filetelor, a sertarelor și a instrumentelor, a dispozitivelor de alunecare și 
transportoarelor. Soluţie de eficienţă sporită pentru debitare la prelucrare lemn, plastic şi cauciuc.

Prezentare
UA 

 
9824 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12 5,61 …8400

(W980)

Spray PTFE  

Execuție: Fără clor și silicon. Rezistent la temperaturi până la +180 °C.

Utilizare: Pentru prelucrarea totală. Asigură o răcire optimă. Caracteristicile extraordinare de răcire asigură o 
prelungire a duratei de viață a sculei, cele mai bune rezultate de ungere și o calitate superioară a suprafeței. 
Poate fi utilizat in orice poziție. Reduce efortul și oferă posibilitatea de solicitare mare de durată și viteză mai 
mare de tăiere. Ideal pentru găurire, eroziune, frezare, tăiere, strunjire și multe altele.

Prezentare
UA 

 
9829 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12 5,60 …8005

(W980)

Spray cu ulei pentru așchiere  

Unsori, lubrifianți
9
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Execuție: Fără clor și silicon.

Utilizare: Proprietățile excelente de răcire asigură prelungirea duratei de viață a sculei, cea mai bună 
performanță de lubrifiere și o calitate ridicată a suprafeței. Poate fi utilizat în orice poziție. Pentru toate 
domeniile de prelucrare a metalelor, în special pentru oțelurile rezistente la rugină și acizi. Ideal pentru filetare, 
găurire și alezare, pentru lucrări de asamblare și reparații.

Prezentare
UA 

 
9825 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12  14,30  …0400

(W994)

Spray pentru așchiere, opta Cut  

Execuție: Sintetic, fără clor, cu aprobare DVGW.

Utilizare: Pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil. Special pentru filetare şi debitare la instalaţiile de 
alimentare cu apă potabilă şi sanitare.

Prezentare
UA 

 
9805 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12  9,63  …0400

(W994)

Spray pentru așchiere, opta Cut S DVGW  

Execuție: Spray cu ulei pentru așchiere pe bază de materii prime regenerabile în mod natural.

Utilizare: Pentru prelucrarea oțelului, oțelului inoxidabil, fontei, metalelor neferoase și aluminiului. 
Performanţe foarte bune la găurire, filetare și debitare, și la așchiere. 
Ecologic și rapid biodegradabil.

Prezentare
UA 

 
9806 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12  8,61 …0400

(W994)

Spray pentru așchiere, opta Cut Planto S  

Execuție: Nu conține compuși periculoși. Rezistent la temperaturi până la +180 °C, fără clor, fără silicon. Nu 
se amestecă cu apa.

Utilizare: Pentru proprietăți excelente de răcire, extinderea duratei de viață a sculei, cele mai bune 
performanțe de lubrifiere, pentru o calitate ridicată a suprafeței, efort redus, sarcină continuă mare și viteză 
de tăiere mai mare. Pentru toate domeniile normale de aplicare în găurire, eroziune, frezare, tăiere, strunjire și 
multe altele.

Prezentare
UA 

 
9830 Nr. 

comandă€
 Bidon 5-l 4 30,24 …9015
Bidon 10-l 1 58,18 …9020

(W980)

Ulei universal pentru așchiere  

Execuție: Pe bază de ulei mineral. Fără clor, silicon PCB și solvenți.

Utilizare: Pentru prelucrarea oțelurilor înalt aliate, a oțelului inoxidabil, a oțelului, a metalelor neferoase și a 
aluminiului. Rezultate extraordinare la toate prelucrările dificile de așchiere.

Prezentare
9807 Nr. 

comandă€
 Bidon 5-l  55,61 …0015
Bidon 10-l  104,08 …0020

Butoi de 205 l  1949,95   …0025
(W994)

Ulei premium pentru așchiere opta Cut 3000  

9807 0015

9830 9015 

Uleiuri pentru așchiere
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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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Execuție: Fără clor și silicon. Nu se amestecă cu apa.

Utilizare: Pentru prelucrarea manuală cu materiale de protecție la uzură de înaltă performanță cu proprietăți 
excelente la presiune ridicată. Pentru prelucrarea oțelului, oțelului inoxidabil și aluminiului. Ideal pentru 
filetare, găurire, zencuire, frezare, strunjire, brosare, alezare cu alezoare și multe altele.

Prezentare
UA 

 
9839 Nr. 

comandă€
Flacon de 250 ml 10  5,22  …0005

 Bidon 5-l  1  52,13 …0015
Bidon 10-l  1  97,06 …0020

Butoi de 205 l  1  1798,14  …0025
(W994)

Ulei pentru aşchiere de înaltă performanţă - Opta Cut 2000  

9839 0015

Execuție: Fără clor și silicon.

Utilizare: Ceară pentru răcire de înaltă calitate, creată pentru prelucrarea manuală, pentru prelucrarea 
oțelului. Ideal pentru filetare și tăierea cu fierăstrăul. Lubrifiere și răcire optimă, adecvată și pentru șelfuirea 
suprafețelor.

Prezentare
UA 

 
9837 Nr. 

comandă€
 Baton de 80 g 20  4,23  …0001
Baton de 350 g 10  9,84  …0005

(W994)

Ceară pentru răcire - opta Akawax  

Execuție: Pe bază de materii prime regenerabile în mod natural.

Utilizare: Pentru prelucrarea aluminiului, oțelului inoxidabil și oțelului. Performanţe foarte bune la găurire, 
strunjire şi frezare. Rezultate foarte bune la la filetarea și repararea filetelor. Utilizare pentru debitări 
universale, răcire prin pulverizare cât şi prelucrare manuală.

Prezentare
9806 Nr. 

comandă€
 Bidon 5-l  60,04 …0015
Bidon 10-l  116,23 …0020
Bidon 30-l  363,82  …0022

(W994)

Ulei special pentru aşchiere - Cut Planto S  

Execuție: Ulei pentru așchiere pe bază de ulei mineral, fără clor, silicon, PCB și solvent.

Utilizare: Pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil. Performanţe excelente în special la filetare şi 
alezare la prelucrare manuală.

Prezentare
UA 

 
9809 Nr. 

comandă€
Flacon de 210 ml 10  8,79  …0210

(W994)

Ulei pentru așchiere aşchiere opta Cut Akafil  

Execuție: Sintetic, fără clor, cu aprobare DVGW.

Utilizare: Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului. Special pentru filetare şi debitare la instalaţiile de 
alimentare cu apă potabilă şi sanitare. 

Indicație: Gata de utilizare, utilizați numai nediluat.

Prezentare
9805 Nr. 

comandă€
 Bidon 5-l  56,11 …0015
Bidon 10-l  106,56 …0020
Bidon 30-l  331,97  …0022

(W994)

Ulei special pentru așchiere - Cut S DVGW  

9806 0015

9805 0015

9837 0005

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

9/132

Execuție: Pe bază de esteri. Fără clor și metale grele, nepoluant și biodegradabil.

Utilizare: Pentru prelucrarea oțelului, oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase. Performanţe foarte 
bune la găurire, frezare și debitare. Nu lasă urme, astfel nu mai este necesară curățarea și degresarea 
pieselor. Lubrifiantul poate fi procesat în sisteme de pulverizare și micro-dozare de înaltă presiune.

Prezentare
9841 Nr. 

comandă€
 Bidon 5-l  la cerere …0015
Bidon 10-l  la cerere …0020

(W994)

Lubrifiant cu consum redus - opta Minimal 1000  

Execuție: Pe bază de alcool cu grăsime.

Utilizare: Pentru prelucrarea aluminiului. Performanţe foarte ridicate la găurire, frezare şi debitare. Nu lasă 
urme, nu mai este necesară curățarea și degresarea. Se evaporă fără urme la temperaturi de peste 200 °C. 
Utilizare în sisteme de pulverizare și micro dozare de înaltă presiune.

Prezentare
9815 Nr. 

comandă€
Bidon 5-l  la cerere …0015

(W994)

Lubrifiant cu consum redus - opta Minimal 2000  

Execuție: Concentrat de lubrifiant de răcire EP care conține ulei mineral, fără clor, absolut stabil și omogen. 
Insensibil la duritatea apei (calcar etc.). În mare măsură rezistent la infestarea microbiană. La o utilizare 
corespunzătoare nu are efecte fiziologice. 

Utilizare: Emulsionabil pentru o durată lungă de viață a sculei. Ideal pentru găurire, strunjire, frezare, filetare 
şi debitare. Pentru aluminiu, metale neferoase și aliajele acestora, inox și fontă.

Indicație: Se amestecă concentratul în apă, niciodată invers!

Concentrație de utilizare: Frezare: aproximativ 9% (1 l concentrat în 11 l apă), 
 Tăiere, strunjire, găurire: aproximativ 10% (1 l concentrat în 10 l apă), 
 Filetare: circa 10% (1 l concentrat în 10 l apă).

Prezentare Culoare
UA 

 
9826 Nr. 

comandă€
 Flacon de 1 litru alb 20 8,23 …8010

 Bidon 5-l alb 1  33,62 …9015
Bidon 10-l alb 1  63,39 …9020

(W980)

Lubrifiant concentrat pentru găurire  

9826 9020 

Execuție: Biostabil, conține ulei mineral, fără nitriți și clor, precum și fără compuși PCB, PCT și bacterii. 
Concentratul reacționează alcalin.

Utilizare: Concentratul este amestecat cu apa de preparare și formează o emulsie foarte stabilă, ușor de utilizat, 
cu care se poate obține o durată lungă de viață a sculei și o calitate perfectă a suprafeței. Bună protecție 
anticorozivă, durată mare de viață a emulsiei și tolerabilitate bună la nivelul pielii. Ideal pentru găurire, strunjire, 
șlefuire, frezare, filetare şi debitare.

Concentrație de utilizare: Șlefuire: circa 4% (1 l concentrat în 35 l apă), 
 Tăiere, frezare, strunjire, găurire: circa 5% (1 l concentrat în 19 l apă), 
 Filetare: circa 9% (1 l concentrat în 11 l apă).

Prezentare
9828 Nr. 

comandă€
 Bidon 5-l  47,97 …8015
Bidon 10-l  91,56 …9020

(W980)

Lubrifiant concentrat de răcire de înaltă performanță  

9841 0015

9828 9020 

Lubrifianți de răcire
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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.

9/133

Execuție: Lubrifiant de răcire stabil pe termen lung, solubil în apă, pe bază de ulei mineral.

Utilizare: Emulsie stabilă cu o bună protecție împotriva coroziunii. Utilizare universală pentru aproape orice 
material și activitate, de ex. mașini de strunjit, frezat, găurit și debitat. Fără clor, fără silicon. Respectă TRGS 
611.

Concentrație de utilizare: 5 %.

Prezentare
9827 Nr. 

comandă€
 Bidon 5-l la cerere …0015
Bidon 10-l la cerere …0020
Bidon 30-l la cerere B …0040

Butoi de 205 l la cerere …0025
(W994)

Lubrifiant de răcire de înaltă performanţă - Opta Cool 500  

Execuție: Lubrifiant de răcire semisintetic, solubil în apă, fără clor și nitriți.

Utilizare: Emulsie stabilă pe termen lung pentru găurire, strunjire, frezare, tăiere și șlefuire. Adecvat pentru 
instalații centralizate și utilaje individuale. Respectă TRGS 611. Lubrifiantul de răcire oferă o bună protecție 
anticorozivă și capacitate mare de ungere.

Concentrație de utilizare: 5–6 %.

Prezentare
9831 Nr. 

comandă€
Bidon 10-l  105,73 …0020

(W994)

Lubrifiant de răcire de înaltă performanţă - opta Cool 600 HS  

Execuție: Lubrifiant de răcire sintetic, solubil în apă, cu o combinație specială EP de ingrediente active. 
Soluția transparentă ca apa nu conține clor, bor și amine și nu afectează etanșările.

Utilizare: Pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil. Performanţe foarte bune la găurire, strunjire, 
frezare, filetare și debitare, bune rezultate la filete și șlefuire. Îndeplinește cerințele TRGS 611.

Concentrație de utilizare: 5% (prelucrare normală), 10% (prelucrare grea).

Prezentare
9833 Nr. 

comandă€
 Bidon 5-l  53,12 …0015
Bidon 10-l  100,55 …0020
Bidon 30-l  297,42   …0022

Butoi de 205 l  2076,79  …0025
(W994)

Lubrifiant de răcire - Premium opta Cool 700 S  

Execuție: Lubrifiant de răcire special, sintetic, solubil în apă, pe bază de materii prime regenerabile în mod 
natural. Fără clor și nitriți, ecologic și rapid biodegradabil.

Utilizare: Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, oțelului, fontei și aluminiului. Performanţe foarte bune la 
găurire, strunjire, frezare și debitare. Îndeplinește cerințele TRGS 611.

Concentrație de utilizare: 5-6% (prelucrare normală), 8-10% (prelucrare grea).

Prezentare
9746 Nr. 

comandă€
Bidon 10-l la cerere …0020
Bidon 30-l la cerere …0022

(W994)

Lubrifiant de răcire special opta Cool Planto S  

9827 0020

9833 0020

9746 0020

Lubrifianți de răcire
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9/134

Execuție: Sintetic, transparent, lipsit de clor și zinc, grad scăzut de spumare, nu afectează pielea și 
mediul înconjurător.. 

Utilizare: Pentru finisarea suprafețelor din oțel și fontă.

Concentrație de utilizare: Pentru șlefuire normală, de la 3 la 5%.

Prezentare
9747 Nr. 

comandă€
Bidon 10-l  94,23     …0020
Bidon 30-l  291,82  …0022

(W994)

Lubrifiant de răcire pentru șlefuire opta Cool Grind S Premium  

Execuție: Scara refractometrului manual este bine luminată și ușor de citit.

Utilizare: Pentru controlul emulsiei și soluției de șlefuire. Permite controlul rapid al concentrației de emulsie a 
lichidelor de răcire și a lubrifianților.

Domeniu de Măsurare 
%

9606 Nr. 
comandă€

0–15  70,18  …0005
0–32  70,18  …0010

(W991)

Refractometru manual  

Execuție: Carcasă din plastic cu afișaj LCD.

Utilizare: Pentru controlul emulsiei și soluției de șlefuire. Permite controlul rapid al concentrației de emulsie a 
lichidelor de răcire și a lubrifianților.

Domeniu de Măsurare 
%

9606 Nr. 
comandă€

0–70  373,50 …0015
(W991)

Refractometru digital portabil m

Execuție: Aceste lichide pot fi amestecate în concentrație optimă datorită supapei cu ac. Mixerul are o 
intrare de apă și o intrare de concentrat. Din motive de siguranță, există o supapă de reținere pe partea de 
intrare a apei, astfel încât să se evite orice efect de aspirație în sistemul de apă potabilă. Livrare cu set de 
racorduri cu filet pentru capac.

Utilizare: Pentru amestecarea emulsiilor și soluțiilor de șlefuire.

pentru canistre 
l

pentru butoaie
l

9606 Nr. 
comandă€

5 până la 30 60 și 210  261,50  …0020
(W991)

Mixer mono special m

Execuție: Flotorul plutește pe lichidul din butoi și arată permanent nivelul de lichid rămas pe scala de volum.

Indicație: Nu este potrivit pentru lichide corozive, cum ar fi concentrate de lubrifiant de răcire, emulsii, uleiuri, 
antigel, ulei de încălzire etc., precum și medii lichide.

pentru butoaie 
l

9606 Nr. 
comandă€

60 și 120  45,90  …0025
(W991)

Indicator de nivel m

9747 0020

Lubrifianți de răcire
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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.

9/135

Execuție: Indicator optic și acustic la o revărsare iminentă. Nivelul de alarmare poate fi setat prin reglarea 
adâncimii furtunului flexibil. Cea de-a doua funcție poate fi utilizată prin rotirea plutitorului și astfel indică dacă 
nu mai este volum suficient pentru umplere. Atașare ușoară prin intermediul unei plăci magnetice.

Utilizare: Potrivit pentru orice mașină de prelucrare care este umplută cu emulsie sau ulei.

Regimul de funcționare
9606 Nr. 

comandă€
Bloc 9-V-E /6LR61  126,00  …0030

(W991)

Alarmă de protecție împotriva revărsării m

Execuție: Pompă de aspirație și presiune pentru umplerea sau golirea recipientelor cu lubrifiant și lichid 
de răcire. Aceasta este înșurubată în gaura butoiului și conectată la aer comprimat. O supapă de închidere 
automată servește drept control de intrare și ieșire și astfel previne revărsarea. Livrat cu racord filetat pentru 
butoi, de 2 țoli, element de fixare cu eliberare rapidă, furtun de pompare de 3 m și tub de aspirare.

Utilizare: Atunci când există o presiune negativă în container, atât lichidul de răcire folosit, rezidurile, resturile 
de metal etc. sunt aspirate din rezervoarele mașinii, cât și excesul de lichide. Dacă există o suprapresiune în 
recipient, lichidele de lubrifiere și răcire precum și substanțele chimice lichide vor fi pompate în mașină.

Indicație: Pompa Vac de putere poate fi utilizată și în zone protejate Ex.

Presiunea de lucru 
bar

9606 Nr. 
comandă€

4–8  531,00 …0035
(W991)

Pompa Vac de putere m

Execuție: Ulei de alunecare pentru ghidaje, cu proprietăți foarte bune de alunecare.

Utilizare: Pentru utilizare cu lubrifianți de răcire solubili în apă.

Prezentare
9785 9787 Nr. 

comandă€ €
Bidon 10-l 136,09  137,75  …0020

(W994) (W994)

Ulei pentru ghidaje oil opta  

9785 CGLP 68

9787 CGLP 220 
Cu vâscozitate mare.

Execuție: Soluție de curățare antibacteriană, fără formaldehidă. 

Utilizare: Pentru întreținerea și curățarea sistemelor de recirculare din instalațiile de producție. 
Efect foarte bun împotriva bacteriilor, mucegaiului și drojdiei, îndepărtează biofilmele.

Indicație: Folosiți cu atenție produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs 
înainte de utilizare.

Prezentare
9845 Nr. 

comandă€
Bidon 10-l  la cerere …0025

(W994)

Soluție de curățare antibacteriană grotanol ® m

Utilizare Domeniu de Măsurare
UA 

 
9748 Nr. 

comandă€
Încărcare nitrit 1–80 mg/l 100 ∆  0,54  …0005
Încărcare nitrat 10-500 mg/l 100 ∆  0,54  …0010

Valoarea pH-ului pH 7,5–9,5 100 ∆  0,26  …0016
Biosarcini 10 2 -10 7 bacterii, drojdii, mucegaiuri  10 ∆  5,34  …0020

(W994)

Benzi de testare opta  

∆ Vânzarea se face numai în unităţi ambalate complete.

9785

Lubrifianți de răcire
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9/136

Execuție: Fără clor, cu proprietăți lubrifiante bune, aderă la muchia de tăiere.

Utilizare: Potrivit pentru tăierea cu pânze de fierăstrău circulare, fierăstraie cu bandă și pânze de fierăstrău 
normale. Pentru filetare, centrare, găurire, alezare cu alezoare etc. Materialele precum oțelul, aluminiul, 
cuprul, zincul și aliajele sale, precum și fonta pot fi prelucrate foarte bine cu ceara.

Prezentare
UA 

 
9634 Nr. 

comandă€
Baton de 300 g 10  la cerere …0003

(W977)

Ceară pentru de răcire m

Execuție: Fără clor, cu proprietăți lubrifiante bune, aderă la muchia de tăiere. Pentru procese de prelucrare 
extrem de dificile în care uleiurile lichide pentru prelucrarea metalelor nu mai dau rezultate satisfăcătoare. 

Utilizare: Potrivit în special pentru operațiuni de prelucrare foarte grele pentru filetare, găurire, frezare etc. 
a oțelurilor aliate și nealiate, precum și a oțelului crom-nichel, titanului, oțelurilor cu mangan-carbon, oțeluri 
carbon aliate, aliaje crom-nichel VA, oțeluri austenitice, feritice crom-nichel (aliaje inoxidabile și rezistente la 
căldură), titan, mangan, oțel turnat, fontă gri, fontă maleabilă etc.

Prezentare
UA 

 
9636 Nr. 

comandă€
Cutie de 120 g 10  la cerere  …0001
Cutie de 750 g 12  la cerere …0007

(W977)

Pastă pentru așchiere m

Execuție: Fără clor și ulei mineral, lavabil cu apă. Vâscozitatea poate fi diluată cu apă.

Utilizare: Pentru toate metalele de ex. oțel, nealiat sau aliat, toate tipurile de fontă, oțel turnat, fontă maleabilă, 
turnat sub presiune, cupru și aliajele sale, cum ar fi alamă turnată, metal, etc. și toate aliajele de crom-nichel. 
Pentru prelucrări prin așchiere și nu numai. Pentru operații de cum ar fi laminarea, extrudarea, tragerea sârmei, 
îndoirea tuburilor, filetarea, repararea filetelor, centrarea, broșare, găurire, frezare și alezare.

Concentrație de utilizare: Poate fi utilizat nediluat sau diluat. Adăugați încet cantitatea adecvată de apă, nu 
mai mult de 20 °dH, până când se atinge vâscozitatea dorită, dar nu mai mult de 20% apă. Exemplu: La 10 l 
ulei pentru prelucrarea metalelor = 2 l apă.

Prezentare
UA 

 
9638 Nr. 

comandă€
Flacon de 250 ml 10  la cerere …0002

(W977)

Lubrifiant de răcire pentru așchiere m

Execuție: Fără clor și ulei mineral, pe bază de plante.

Utilizare: În special pentru lucrări de prelucrare medii până la grele pe oțeluri înalt aliate. Pe lângă faptul 
că este utilizat pentru oțeluri înalt aliate și inoxidabile, acesta prezintă și rezultate excelente la prelucrarea 
oțelurilor crom-nichel, titan și mangan-carbon. Excelent pentru găurire, filetare, alezare, tăiere de fante, 
zencuire, strunjire, frezare și tăiere cu fierăstraie. De asemenea, pentru utilizarea cu consum redus de ulei de 
ungere.

Prezentare
UA 

 
9640 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 300 ml 12  la cerere …0003

 Bidon 5-l  1  la cerere …0050
Bidon 25-l  1  la cerere …0250

(W977)

Ulei pentru așchiere de înaltă performanță m

Execuție: Conform DIN 51524-2, pe bază de substanțe rafinate speciale, rezistente în timp.

Utilizare: Pentru instalațiile hidraulice foarte solicitate cu sarcini termice mari. Împiedică coroziunea și are 
efect de reducere a uzurii la pompe și hidromotoare.

Prezentare

9793 9795 9797 Nr. 
comandăISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68

€ € €
Bidon 10-l  la cerere  la cerere  la cerere …0020

(W994) (W994) (W994)

Ulei hidraulic opta  

 
 
 

9636 0007

9640 0050

9793

Lubrifianți de răcire
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Execuție: Fără clor, lavabil cu apă.

Utilizare: Potrivit pentru toate metalele feroase și neferoase, de exemplu oțel, nealiat sau aliat, toate tipurile 
de piese turnate: Oțel turnat, fontă maleabilă, fontă turnată sub presiune, cupru și aliajele sale, cum ar fi 
alamă turnată, bronz. Poate fi folosit și pentru toate aliajele de crom-nichel. Excelent pentru filetare, centrarea, 
broșare și alezarea găurirea și frezarea.

Prezentare
UA 

 
9642 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12  la cerere …0004

(W977)

Spray-spumă cu ulei pentru găurire și așchiere m

Execuție: Fără acid boric, parțial sintetic, fără amine secundare, lubrifiant de răcire solubil în apă, grad 
deosebit de scăzut spumare.

Utilizare: Potrivit pentru alimentarea cu lichid de răcire intern (IKZ) și prelucrarea la înaltă presiune. Pentru 
toate metalele feroase și neferoase,, de ex. oțel, nealiat sau aliat, toate tipurile de piese turnate: Oțel turnat, 
fontă maleabilă, fontă turnată sub presiune, cupru și aliajele sale, cum ar fi alamă turnată, bronz. Poate fi 
folosit și pentru toate aliajele de crom-nichel. Excelent pentru filetare, centrarea, broșare , găurire, frezare și 
alezare. Produsul este, de asemenea, potrivit pentru prelucrarea generală în toate operațiunile comune de 
șlefuire. Poate fi folosit și cu scule cu răcire internă și la presiuni ridicate ale pompei.

Prezentare
9644 Nr. 

comandă€
 Bidon 25-l  la cerere …0250
Butoi de 209 l  la cerere …2090

(W977)

Lubrifiant concentrat de răcire performant HPC m

Execuție: Lubrifiant de răcire fără bor și amine, solubil în apă, proprietăți bune de protecție împotriva 
coroziunii.

Utilizare: Ingredientele active compatibile cu uleiul de bază asigură o capacitate bună de absorbție a 
presiunii, astfel încât oțelul, aluminiul și aliajele de aluminiu și toate metalele neferoase pot fi prelucrate.

Prezentare
9646 Nr. 

comandă€
 Bidon 25-l  la cerere …0250
Butoi de 209 l  la cerere …2090

(W977)

Lubrifiant concentrat de răcire de înaltă performanță m

Execuție: Lubrifiant de răcire fără bor și amine, solubil în, cu grad deosebit de scăzut de spumare.

Utilizare: Datorită tendinței sale scăzute de spumare, poate fi utilizat cu apă cu duritate foarte scăzută sau cu 
apă cu duritate ridicată. Potrivit pentru operațiile de șlefuire și prelucrarea universală a oțelului, a metalelor 
neferoase, a fontei și a fontei gri. Adecvat în special pentru prelucrarea aluminiului. Poate fi folosit și cu scule 
cu răcire internă și la presiuni ridicate ale pompei.

Prezentare
9648 Nr. 

comandă€
 Bidon 25-l  la cerere …0250
Butoi de 209 l  la cerere …2090

(W977)

Lubrifiant concentrat de răcire performant HPC AF m

Execuție: Fără acid boric, clor și silicon, abraziv special sintetic solubil în apă. 

Utilizare: Abraziv universal, s-a dovedit eficient în multe domenii de prelucrare generală a metalelor în 
operațiile comune de șlefuire. De asemenea, potrivit pentru prelucrarea materialelor plastice, sticlei și 
ceramicii. De asemenea, este utilizat în sectorul de reparații și întreținere pentru rectificarea marginilor în 
mașinile de rectificat din stațiile de service.

Prezentare
9649 Nr. 

comandă€
 Bidon 25-l  la cerere …0250
Butoi de 209 l  la cerere …2090

(W977)

Lubrifiant concentrat pentru șlefuire de înaltă performanță m

9644 0250

9646 0250

9648 0250

9649 0250

Lubrifianți de răcire
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Execuție: Poate fi spălată până la 95 °C fără balsam.

Prezentare Culoare
Dimensiuni

mm
9835 Nr. 

comandă€
Lavetă de înaltă performanță albastru 320 x 360  5,73  …0005

Lavetă din microfibră galben 320 x 360  5,73  …0010
Lavetă pentru curățare din microfibră verde 320 x 400  4,71  …0015

(W981)

Lavete pentru curățare și lustruire  

9835 0005 Lavetă de înaltă performanță Scotch-Brite™ 
Pentru curățarea tuturor suprafețelor cu puțin efort. 
Capacitate de absorbţie de grăsimi şi murdărie de până la 100 de ori mai mare 
decât lavetele uzuale. Poate fi spălată de până la 300 de ori.

9835 0010 Lavetă din microfibră Scotch-Brite™ 
Pentru curățarea uscată, ușor umedă și umedă a tuturor suprafețelor, suprafețelor 
speciale vopsite și sensibile. Îndepărtează grăsimea, praful și lichidele fără a 
provoca zgârieturi microscopice. Poate fi spălată de până la 50 de ori.

9835 0015 Lavetă pentru curățare din microfibră Scotch-Brite™ 
Pentru curățarea ușor umedă și umedă a suprafețelor de sticlă. Utilizarea este 
posibilă cu și fără chimicale. Capacitate foarte mare de preluare a murdăriei și 
apei, nu lasă scame sau dungi pe suprafețe.

9835 0015

9835 0010

9835 0005

Execuție: Solvent cu punct de fierbere scăzut, cu o putere de dizolvare excelentă pentru vopsele cu acetat, 
nitroceluloză și metacrilat.

Utilizare: Pentru diluarea vopselelor, îndepărtarea a vopselei, dizolvă murdăria foarte uleioasă, grasă și cu 
rășină, ajută la prelucrarea materialelor plastice.

Indicație: Lichid inflamabil Categoria 2, Iritarea gravă a ochilor Categoria 2, Toxicitate specifică a organelor 
țintă (expunere o dată) Categoria 3.

Prezentare
UA 

 
9849 Nr. 

comandă€
Flacon de 1 l 12 5,44 …8010

(W980)

Acetonă  

Execuție: Fără silicon.

Utilizare: Pentru întreținerea, curățarea, protejarea și reducerea urmelor de degete de pe suprafețele din 
oțel inoxidabil. Suprafeţele tratate se pot curăţa eficient fără efort. Ușor de utilizat și economic ca utilizare. 
Pelicula formată îndepărtează stropii de apă. Curăţă şi suprafeţe mai mari fără formarea de dungi. Pentru 
suprafețele din oțel inoxidabil ale mașinilor de spălat vase, meselor de lucru, dulapurilor, rafturilor, balanțelor 
termice, cuptoarelor cu convecție, placării pereților și multe altele.

Prezentare
UA 

 
9834 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12 5,03 …9400

(W980)

Spray de curățare și întreținere oțel inoxidabil  

Execuție: Fără hidrocarburi aromatice și halogenate și fără silicon. 
Fără acetonă, butanol, etilacetat, se usucă foarte repede.

Utilizare: Agent de curățare aplicabil universal care degresează cu solvenți speciali. Îndeparteaza efectiv 
murdăria. Pentru curățarea frânelor cu tambur și frânelor cu disc, a plăcuțelor de frână, arcurilor, saboților, 
ambreiajelor, garniturilor, plăcilor de presiune și a pieselor ambreiajului în general, la cutii de viteze, 
carburatoare, pompe de benzină, piese ale motorului și multe altele.

Prezentare
UA 

 
9832 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 500 ml 10 3,24 …8500

(W980)

Spray de curățare frâne  

Lavete pentru curățare și lustruire, agenți de curățare
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Execuție: Fără silicon, necoroziv, nu produce vapori corozivi și nu generează electricitate statică.

Utilizare: Pentru utilizare pe suprafețe mici în ateliere, birouri, gospodării și pentru curățarea mașinilor și 
vehiculelor. Îndepărtează murdăria, uleiul, grăsimile, gudronul, resturi organice pe sticlă, plastic, cauciuc, 
vopsea, metal, resopal, piatră şi covoare.

Prezentare
UA 

 
9834 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 500 ml 12 5,70 …9500

(W980)

Spray-spumă universală de curățat  

Execuție: 94% alcool etilic în volum, foarte inflamabil.

Utilizare: Datorită conținutului ridicat de alcool, alcoolul etilic este ideal pentru curățarea și degresarea sticlei, 
plasticului, cromului, cauciucului, pentru subțierea vopselelor, ca solvent și ca antigel în sistemele de spălare 
a parbrizului (1:2).

Prezentare
UA 

 
9836 Nr. 

comandă€
Flacon de 1 litru 12 4,83 …8010

(W980)

Alcool etilic  

Execuție: Conține solvenți care se evaporă fără a lăsa reziduuri.

Utilizare: Diluant special creat pentru toate vopselele comune, cum ar fi vopsele pe bază de nitro, rășină 
sintetică sau cauciuc-clor. Putere mare de îndepărtare a vopselelor. Acest lucru conferă vopselei un luciu 
ridicat. Ideal ca soluție de diluare și curățare, pentru curățarea aparatelor de vopsit, lucrări la caroserii și 
autovehicule și pentru curățarea pistoalelor de pulverizat.

Prezentare
UA 

 
9838 Nr. 

comandă€
Flacon de 1 l 12 3,61 …8010
Bidon 6-l  4  17,57 B …8015

(W980)

Diluant nitro universal  

9838 8010 

Execuție: Conține solvenți care se evaporă fără a lăsa reziduuri.

Utilizare: Diluanți și agenți de curățare pentru lucrările de vopsire și lăcuire, precum și industria caroseriilor și 
a vehiculelor. Putere mare de îndepărtare a vopselelor. Ideal ca soluție de diluare și curățare, pentru curățarea 
aparatelor de vopsit, vopsele pe bază de cauciuc-clor, lucrări la caroserii și autovehicule și pentru curățarea 
pistoalelor de vopsit.

Prezentare
UA 

 
9840 Nr. 

comandă€
Flacon de 1 l 12 3,41 …8010
Bidon 6-l  4  16,16 B  …8015

(W980)

Diluant nitro  

9840 8010 

Execuție: Produs din ulei mineral.

Utilizare: Agent de curățare care se evaporă foarte lent. Servește și ca protecție anticorozivă la metale. Ideal 
pentru prelucrarea metalelor și atelierele auto pentru dizolvarea ruginii și pentru deconservare. Utilizabil 
ca ulei pentru prelucrarea metalelor, turnare, ștanțare și decapare. Poate fi aplicat sau pulverizat. Pentru 
curățarea componentelor de motor unsuroase sau uleioase, la carcasele de transmisie, utilaje și pentru 
îndepărtarea gudronului.

Indicație: Nu trebuie utilizat drept combustibil, pentru încălzire sau ca lubrifiant. Pericol de inhalare de 
categoria 1.

Prezentare
UA 

 
9842 Nr. 

comandă€
Flacon de 1 l 12 4,79 …8010

(W980)

Soluție pe bază de petrol pentru curățare  

Soluție de curățat
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Execuție: Produs din ulei mineral.

Utilizare: Diluanți și agenți de curățare pentru companiile de vopsire și lăcuire și pentru bricolaj. Extrem 
de potrivit pentru curățarea parchetului și linoleumului și ca agent de curățare pentru dispozitive de lucru 
precum pensulele etc. Pentru diluarea vopselelor pe bază de ulei, rășini artificiale datorită evaporării lente. 
Poate fi aplicat cu pensulă, trafalet, imersare și pulverizare. Adecvat și pentru pardoselile lemn și gresie, sticlă 
și textile.

Indicație: Nu trebuie utilizat drept combustibil, pentru încălzire sau ca lubrifiant. Lichid inflamabil din 
categoria 2, toxicitate specifică organisme țintă (expunere unică) categoria 3, pericol de inhalare categoria 1.

Prezentare
UA 

 
9844 Nr. 

comandă€
Flacon de 1 l 12 5,12 …8010

(W980)

Soluție pe bază de terebentină pentru curățare  

Execuție: Produs din ulei mineral. Se evaporă fără urme.

Utilizare: Agent de curățare și degresare de înaltă calitate, este, de asemenea, utilizat ca ajutor în industria 
vopselei și lacurilor. Pentru curăţarea petelor de murdărie de pe covoare. 
Pentru îndepărtarea petelor de vaselina de pe materiale textile sau tapiţerii. Pentru degresarea plasticului, 
pietrei, gresiei, faianței și metalelor, atunci când după curățare se impune o uscare rapidă.

Indicație: Nu trebuie utilizat drept combustibil, pentru încălzire sau ca lubrifiant. Lichid inflamabil Categoria 
2, Toxicitate specifică a organelor țintă (expunere simplă) Categoria 3, Pericol de inhalare Categoria 1, Pericol 
pentru ape pe termen lung Cronic 2.

Prezentare
UA 

 
9851 Nr. 

comandă€
Flacon de 1 l 12 4,30 …8010

(W980)

Soluție pe bază de benzină pentru curățare  

Execuție: Extra ușor, biodegradabil și cu pH-ul neutru pentru piele.

Utilizare: Săpun lichid ușor pentru curățarea cu protejarea pielii, chiar și la utilizare îndelungată. Curățarea și 
îngrijirea pielii la murdărire ușoară. Ideal pentru utilizarea în birouri și pentru băi și toalete. 
 
Indicație: Sistem dozator sau pompă 9850.

Prezentare
UA 

 
9846 Nr. 

comandă€
Flacon de 1 litru 10 4,19 …9010

(W980)

Săpun lichid pentru mâini  

Execuție: Cremă de spălat pentru mâini fără fosfați pentru îndepărtarea murdăriei grele, pentru o curățare 
rapidă și prietenoasă cu pielea. Tensioactivi biodegradabili, fără săpun.

Utilizare: Împotriva murdăriei foarte aderente, inclusiv în unele cazuri de substanțe profesionale puternic 
aderente, cum ar fi cernelurile tipografice, lacurile proaspete și gudronul, ce nu pot fi îndepărtate cu produse 
de curățare a mâinilor care nu conțin substanțe abrazive. 
 
Indicație: Sistem dozator sau pompă 9850.

Prezentare
UA 

 
9848 Nr. 

comandă€
Flacon de 250 ml 24 3,25 …9004
Flacon de 500 ml 27 3,65 …8005

Flacon de 1 litru 10 6,31 …8010
Recipient de 3 l  3  14,22 …8020

(W980)

Cremă de spălat pentru mâini, hidratantă  

9848 8020 

Solvenți, diluanți, curățarea mâinilor
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Execuție: Fabricat din plastic.

Utilizare: Pompa pentru montare pe flacoane de 1 l. 
 
Indicație: Cremă de spălat mâini, comanda nr. 9848 și lichid de curățare pentru mâini, comanda nr. 9846.

9850 Nr. 
comandă€

7,53 …0006
(W980)

Pompă  

Execuție: Fabricat din oțel cromat.

Utilizare: Suport de perete pentru recipient de 3 l. 
 
Indicație: Cremă de spălat pe mâini, comanda nr. 9848.

9850 Nr. 
comandă€

21,91 …0020
(W980)

Suport de perete  

Execuție: Pompa din plastic, țeavă de refulare metalică.

Utilizare: Pompa pentru montare pe recipient de 3 l. 
 
Indicație: Cremă de spălat pe mâini, comanda nr. 9848.

9850 Nr. 
comandă€

38,14 …0025
(W980)

Pompă dispenser  

Execuție: Fabricat din plastic.

Utilizare: Sistem de dozare pentru flacoane de 1 l. 
 
Indicație: Cremă de spălat mâini, comanda nr. 9848 și lichid de curățare pentru mâini, comanda nr. 9846.

9850 Nr. 
comandă€

73,76 …0030
(W980)

Dozator de perete  

Execuție: Pentru murdărie uleioasă, grasă și foarte aderentă. Fără silicon, ușor de aplicat, formează rapid o 
peliculă de protecție după uscare, care nu afectează degetele și pielea.

Utilizare: Protejează pielea atunci când lucrați cu ulei, grăsime, grafit, funingine, praf, vopsea, adeziv (PU), 
rășină sintetică, umplutură și multe altele.

Prezentare
UA 

 
9846 Nr. 

comandă€
Flacon de 1 l 12 la cerere …0020

(W980)

Cremă pentru protecție mâini  

Execuție: Pentru a proteja pielea de orice fel de murdărire în zonele de lucru neapoase. Pentru ușurarea 
curățării mâinilor. Cu glicerină cu efect de protecţie a mâinilor şi ceară de albine. Fără conservanți și silicon.

Utilizare: Protejează împotriva uleiului, murdăriei și vopselei, grăsimilor, adezivilor, vopselelor etc. 
Pur și simplu frecați-vă mâinile înainte de a începe lucrul și clătiți cu apă după lucru.

Prezentare
UA 

 
9846 Nr. 

comandă€
Tub de 250 ml 25 la cerere …0030
Flacon de 1 l  1 11,15 …0040

(W980)

Soluţie transparentă de protecție a mâinilor  

9846 0030

Curățarea mâinilor
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Execuție: Emulsie O /W, ușor grasă, ușor de absorbit și fără silicon, parfumată. 
Aduce un aport de umezeală și grăsime pielii. Îngrijește cu alantonină. Pantenolul are efect antiinflamator și 
accelerează vindecarea rănilor.

Utilizare: Îngrijirea, protecția și regenerarea pielii pentru toate tipurile de piele, după muncă. Ideal pentru 
atelierele de reparații și tipografii, pentru industria prelucrătoare de cauciuc, piele și textile precum și 
construcția de mașini.

Prezentare
UA 

 
9852 Nr. 

comandă€
Flacon de 100 ml 12 2,42 …9100

(W980)

Cremă pentru îngrijirea pielii  

Execuție: Pasta de spălat mâinile fără nisip și hidratantă. Fără fosfat și biodegradabil. 
O combinație de tenside medii (substanțe active la spălat), componente ce îngrijesc pielea și substanțe 
abrazive organice. Granulele fine de lemn moale de formă cubică protejează conductele de canalizare.

Utilizare: De preferință împotriva murdăriilor medii până la grele cauzate de substanțe profesionale insolubile 
în apă pe bază de grăsimi și pigmenți.

Prezentare
UA 

 
9854 Nr. 

comandă€
Cutie de 500 ml 18 1,94 …1015
Găleată de 10 l  1  17,28 …1020

(W980)

Pastă de spălat pe mâini  

9854 1020

Execuție: Dimensiune 25 x 25 cm

Utilizare: Potrivit pentru îndepărtarea ușoară a murdăriei fără apă. Îndepărtează grăsimea, uleiul, 
vopseaua, adezivii, cerneala, petele de iarbă și multe altele.

Prezentare
9853 Nr. 

comandă€
Găleată cu dozator pentru 72 șervețele la cerere …0072

(W980)

Șervețele pentru curățare mâini  

Execuție: Adeziv de contact cu uscare rapidă. Rezistent la temperaturi între –40 °C și +90 °C.

Utilizare: Pentru lipire rapidă, pe suprafețe mari. Potrivit pentru lipirea de carton, hârtie, lemn, piele și 
multe altele.

Prezentare
UA 

 
9855 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 400 ml 12  8,42  …8400

(W980)

Spray adeziv  

Execuție: Adeziv de contact cu uscare rapidă. Cu pulverizare fină și uniformă. 
Rezistent la temperaturi între –20 °C și +60 °C.

Utilizare: Pentru lipire rapidă, pe suprafețe mari. Potrivit pentru lipirea foliei, materialelor textile, hârtiei, 
polistirenului (de ex. Styropor ® ) și peliculei.

®

Prezentare
UA 

 
9857 Nr. 

comandă€
Recipient spray de 500 ml 12 la cerere …0500

(W993)

Spray adeziv 60021 m

®

Curățarea mâinilor, adezivi
9
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Design: Asigurare blocare șuruburi cu rezistență redusă pentru îmbinări de până la M36. Comportamentul 
tixotropic reduce scurgerea produsului lichid după aplicare pe componentă.

Utilizare: Pentru asigurarea, piulițelor și șuruburilor împotriva slăbirii datorită vibrațiilor, de ex. pe cutii de 
viteze, motoare și carcase. Îmbinările pot fi demontate cu instrumente normale.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9861 Nr. 
comandă€

10 12 la cerere …0011
50 12 la cerere …0051

(W978)

Adeziv pentru blocare șuruburi LOCTITE® 222  

Design: Asigurare șurub de rezistență medie pentru îmbinări de până la M36.

Utilizare: Pentru asigurarea șuruburilor, piulițelor și șuruburilor împotriva slăbirii datorită vibrațiilor, de ex. pe 
cutii de viteze, motoare și carcase. Ușor de aplicat prin componente tixotrope.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9858 Nr. 
comandă€

10 12 la cerere …0010
50 12 la cerere …0050

(W978)

Adeziv pentru blocare șuruburi LOCTITE® 242  

Design: Asigurare șurub de rezistență medie pentru îmbinări de până la M36.

Utilizare: Pentru asigurarea șuruburilor, piulițelor și șuruburilor împotriva slăbirii datorită vibrațiilor, de ex. pe 
cutii de viteze, motoare și carcase. Ușor de aplicat prin componente tixotrope.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9860 Nr. 
comandă€

10 12 la cerere …0011
50 12 la cerere …0050

(W978)

Adeziv pentru blocare șuruburi LOCTITE® 243  

Design: Asigurare șuruburi de înaltă rezistență pentru îmbinări de până la M20.

Utilizare: Pentru asigurarea șuruburilor, piulițelor și șuruburilor împotriva slăbirii datorită vibrațiilor, de ex. pe 
cutii de viteze, motoare și carcase. Poate fi demontat numai după ce a fost încălzit la 300 °C.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9862 Nr. 
comandă€

10 12 la cerere …0011
50 12 la cerere …0050

(W978)

Adeziv pentru blocare șuruburi LOCTITE® 270  

Design: Asigurare șuruburi de înaltă rezistență pentru îmbinări de până la M20.

Utilizare: Pentru asigurarea și etanșarea permanentă a conexiunilor filetate împotriva slăbirii și scurgerilor 
datorate impacturilor și vibrațiilor. Mai ales pentru materiale pasive și pentru aplicații în care este necesară 
rezistență maximă la ulei fierbinte. 
Gama de temperatură de funcționare: -55 °C până la +150 °C.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9864 Nr. 
comandă€

10 12 la cerere …0010
50 12 la cerere …0050

(W978)

Adeziv pentru blocare șuruburi LOCTITE® 2701  

9861 0011

9858 0010

9860 0011

9862 0011

9864 0010

Adeziv pentru blocare șuruburiuri

9



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

9/144

Design: Universal și rapid. Vâscozitate 23 Pa.s.

Utilizare: Pentru lipire structurală și îmbinări curate, aproape invizibile. Pentru lipirea sticlei, a panourilor 
decorative, a vitrinelor și pentru lucrări generale.

®

Conținut 
ml

UA 
 

986A Nr. 
comandă€

24 12 la cerere …0024
(W978)

Adeziv epoxidic 2K LOCTITE® 3430  

Design: Întărire rapidă, vâscozitate 35 Pa.s.

Utilizare: Pentru lipirea sau repararea pieselor metalice. Datorită capacității de umplere a golurilor este 
adecvat pentru suprafețe cu rugozitate mare sau greșit îmbinate din metal.

®

Conținut 
ml

UA 
 

986B Nr. 
comandă€

25 6 la cerere …0025
(W978)

Adeziv epoxidic 2K LOCTITE® 3450  

Design: Baton metalic. Se lipește pe suprafețe umede și sub apă. Poate fi găurit, șlefuit și vopsit.

Utilizare: Reparații de urgență pentru etanșarea scurgerilor în conducte și rezervoare. Pentru 
netezirea cordoanelor de sudură și repararea fisurilor de mici dimensiuni în piese turnate.

®

Conținut 
g

UA 
 

986C Nr. 
comandă€

50 12 la cerere …0050
(W978)

Adeziv epoxidic 2K LOCTITE® 3463 m

Design: Adeziv instantaneu universal, vâscozitate 100 mPa.s.

Utilizare: Lipeste aproape toate materialele plastice, elastomeri, hârtie, carton, lemn si metal. Adecvat în 
special pentru materialele poroase.

®

Conținut 
g

UA 
 

9866 Nr. 
comandă€

 3 12 la cerere …0003
20 12 la cerere …0021

(W978)

Superglue LOCTITE® 401  

Design: Adeziv instantaneu universal, vâscozitate 20 mPa.s.

Utilizare: Adecvat în special pentru lipirea materialelor plastice.

®

Conținut 
g

UA 
 

9877 Nr. 
comandă€

20 12 la cerere …0021
(W978)

Superglue LOCTITE® 406  
9866 0021

Adezivi rapizi
9



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.

9/145

Design: Utilizare universală, vâscozitate 1200 mPa.s.

Utilizare: Potrivit pentru utilizare universală.

®

Conținut 
g

UA 
 

9869 Nr. 
comandă€

20 12 la cerere …0021
(W978)

Superglue LOCTITE® 416  

Design: Se utilizează pentru tratarea în prealabil a poliolefinelor sau a altor materiale cu tensiune superficială 
redusă a suprafeței, astfel încât acestea să poată fi lipite numai cu adezivi instant. Grund pentru cianoacrilati.

Utilizare: Pentru materiale dificil de lipit, cum ar fi polietilena, polipropilena, politetrafluoretilena (PTFE) și 
elastomerii termoplastici.

®

Conținut 
g

UA 
 

986F Nr. 
comandă€

10 10 la cerere …0010
(W978)

Grund pentru plastic LOCTITE® SF 770  

Design: Adeziv instant universal, vâscozitate similară cu gelul cu P1-NSF-Reg-Nr. 123009.

Utilizare: Ideal pentru utilizare pe suprafețe verticale și deasupra capului. Lipește hârtie, lemn, plută, spumă, 
piele, carton, metal și plastic.

®

Conținut 
g

UA 
 

9879 Nr. 
comandă€

 3 12 la cerere …0003
20 10 la cerere …0020

(W978)

Superglue LOCTITE® 454  

Design: Rezistență ridicată și întărire rapidă. Vâscozitate 1200 mPas.

Utilizare: Produsul este potrivit în special pentru lipirea metalelor și metalului pe plastic și cauciuc, precum și 
pentru lipirea unor părți de formă neregulată sau poroase.

®

Conținut 
g

UA 
 

9868 Nr. 
comandă€

20 12 la cerere …0021
(W978)

Superglue LOCTITE® 415  

Design: Adeziv instant universal, vâscozitate similară cu gelul.

Utilizare: Pentru materiale poroase precum lemnul, hârtia, pielea, pluta și textilele.

®

Conținut 
g

UA 
 

986D Nr. 
comandă€

10 12 la cerere …0010
(W978)

Superglue LOCTITE® 3090  

Design: Adeziv rezistent la impact, flexibilitate ridicată, rezistență la dezlipire. Rezistență bună la substanțe 
chimice și umiditate. Vâscozitate 200 mPa.s.

Utilizare: Pentru lipirea metalului, cauciucului sau magneților.

®

Conținut 
g

UA 
 

9876 Nr. 
comandă€

20 10 la cerere …0020
(W978)

Superglue LOCTITE® 480 m

9879 0020

Adezivi rapizi

9



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

9/146

Design: Adeziv hibrid bicomponent pe bază de cianoacrilat/acrilat. Poate fi utilizat în maxim o 
oră de la amestecare. 

Utilizare: Pentru capacitate de umplere a golurilor de până la 5 mm.

®

Conținut 
g

9868 Nr. 
comandă€

11  la cerere  …0011
(W978)

Design: Adeziv hibrid bicomponent pe bază de cianoacrilat/acrilat. Poate fi utilizat în maxim o 
oră de la amestecare. 

Utilizare: Pentru îmbinări rezistente la impact. Aderă foarte bine pe metale, materiale plastice și 
materiale compozite.

®

9868 Nr. 
comandă€

la cerere …1011
(W978)

Mixer static pentru adeziv 2K LOCTITE® HY 4070  

Design: Pentru amestecarea precisă a cianoacrilaților într-un raport de 10: 1. Livrat în 
pungă de 10 bucăți.

®

Conținut 
g

9866 Nr. 
comandă€

50  la cerere  …0050
(W978)

Adeziv 2K LOCTITE® HY 4080  

Adeziv 2K LOCTITE® HY 4070  

Design: Etanșant pentru filet de țeavă de rezistență medie, lichid. Cu certificare DVGW (EN 751-1): 
NG–5146 AR0855.

Utilizare: Ideal pentru îmbinări cu filet metalic fin până la dimensiunea filetului de 3/4” la sistemele 
hidraulice și pneumatice, precum și, în general, pentru îmbinări cu șurub mici.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9885 Nr. 
comandă€

10 12  la cerere  …0011
50 12  la cerere  …0050

(W978)

®

9866 Nr. 
comandă€

la cerere …1050
(W978)

Pistol dozator LOCTITE® 96001  

Etanșant pentru filete LOCTITE® 542  

Design: Pentru cartușele cu cameră dublă 1: 1 și 2: 1.

9885 0011

Adezivi și soluții de etanșare
9



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.

9/147

Design: Aplicabil universal, toleranță ridicată la ulei și rezistență foarte mare la apă și glicol.

Utilizare: Pentru etanșarea îmbinărilor strânse între etanșarea metalică rezistentă la torsiune și suprafețele 
flanșelor.

®

Conținut 
ml

UA 
 

986G Nr. 
comandă€

50 12  la cerere  …0050
(W978)

Etanșant pentru flanșe LOCTITE® 574  

Twineflon® 
Design: Fir din 100% PTFE. Se deformează atunci când filetele sunt îmbinate și astfel formează o peliculă de 
etanșare cu grosimea necesară. Rezistent la aproape toate lichidele și gazele, rezistent la temperaturi de la 
–200 °C la +240 °C. Într-o cutie de dozare cu un cuțit practic în capac.

Utilizare: Pentru etanșarea simplă a filetelor din metal și plastic. DVGW pentru gaz conform DIN EN 751-3 
FRp și GRp și DIN 30660. Testare pentru apă potabilă în conformitate cu recomandarea KTW a Oficiului 
Federal de Sănătate. Test DVGW până la 100 bari pe baza DIN EN 751-3 FRp și GRp la temperatura 
camerei. Aprobarea WRC pentru Marea Britanie. ASTM F423 - testat pentru abur și apă rece ( testat de 
DuPont®).

Conținut 
m

UA 
 

9887 Nr. 
comandă€

175 12  14,63  …0010
(W999)

Fir de etanșare pentru filet PTFE Ulith 240 m

Design: Etanșant pentru țevi de rezistență medie.

Utilizare: Etanșant universal aplicabil pentru toate filetele metalice normale și filetele grosiere de până la 80 
mm (3 "). Prelucrare extrem de rapidă la temperaturi reduse, de ex. pentru lucrări de întreținere la exterior. 
Etanșează instantaneu la presiune redusă. 
Cu aprobarea DVGW și WRAS.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9889 Nr. 
comandă€

 50 12  la cerere  …0052
250 10  la cerere  …0253

(W978)

Etanșant pentru filete LOCTITE® 577  

Design: Fir multifilament acoperit - fir de poliamidă cu pastă inertă chimic, protejată legal, albă, acoperită.

Utilizare: Pentru etanșarea filetelor de metal și plastic de până la ∅ 6 inci în casă și industrie. Firul de 
etanșare pentru filet poate fi utilizat cu apa potabilă (caldă și rece), gaz, aer comprimat şi uleiuri industriale. 
Îndeplineşte cerinţele recomandărilor KTW pentru apă rece şi caldă şi este corespunzător BS 6920 adecvat 
pentru apă potabilă până la +85 °C. Are aprobare DVGW, nr. reg. DV-5142 AU 0166, este testat conform 
EN 751-2 (clasa ARp) și DIN 30660.

®

Conținut 
m

UA 
 

9865 Nr. 
comandă€

160 48  la cerere  …0151
(W978)

Fir de etanșare pentru filet LOCTITE® 55  

Design: Nu devine casantă, nu se umflă și nu se lipește. Rezistentă la temperaturi de la –240 °C la +260 °C, 
valorile se pot modifica datorită nivelurilor diferite de presiune și mediu.

Utilizare: Pentru etanșarea îmbinărilor țevilor. Cu aprobare DVGW.

pentru filet
Lățime bandă

mm
Lungime bandă

m
Densitate

g/m2

9887 Nr. 
comandă€

fin 12 12  60  0,88  …0015
grosier 12 12 100  1,20  …0020

(W999)

Bandă PTFE pentru etanșarea filetelor m

9887 0015 9887 0020 

9889 0052

Soluții de etanșare

9



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

9/148

Design: Cu fire subțiri.

Execuție
9887 Nr. 

comandă€
aproximativ 200 g împletitură  2,16  …0035

(W999)

Cânepă împletită pentru etanșare, Mazzoni, deschisă la culoare m

Utilizare: Pentru etanșarea și stabilizarea îmbinărilor conductelor și pentru etanșarea filetelor.

Execuție
9887 Nr. 

comandă€
Bobină de 40 m  1,70  …0030
Dozator de 80 m  2,38  …0025

(W999)

Design: Produs de îmbinare tolerant la ulei, întărire după aproximativ 10 minute.

Utilizare: Pentru goluri de până la 0,1 mm. Întărire rapidă, cu rezistență ridicată. Tolerează impurități 
uleioase reduse. Se utilizează pentru lipirea rosturilor cilindrice în special în acele cazuri în care nu se pot 
asigura suprafețe curate. Produsul se întărește prin evacuarea aerului dintre suprafețele metalice apropiate 
și împiedică răsucirea autonomă și neetanșeizarea prin lovituri și vibrații. Printre utilizările tipice se numără 
fixarea lagărelor cu role sau bucșele impregnate cu ulei în carcasele lagărelor. Cu aprobarea WRC.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9871 Nr. 
comandă€

50 12  la cerere  …0050
(W978)

Adeziv pentru îmbinare LOCTITE® 603  

Design: Produs de îmbinare de înaltă rezistență, universal aplicabil, întărire după aproximativ 5 minute.

Utilizare: Pentru goluri de până la 0,25 mm. Ideal pentru locuri unde este necesar un nivel ridicat de rezistență 
la sarcini dinamice, axiale și radiale, cum ar fi în cutii de viteze, blocuri de scripete și multe altele. Cu aprobare 
DVGW și WRC.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9897 Nr. 
comandă€

10 12  la cerere  …0010
50 12  la cerere  …0051

(W978)

Adeziv pentru îmbinare LOCTITE® 638  

Sfoară din cânepă pentru etanșare m

9887 0030 

Design: Etanșant de suprafață elastic permanent pentru flanșe rezistente la torsiune și pentru combinații 
plastic/plastic și metal/plastic. Și ca înlocuitor pentru garnituri solide, foarte bună rezistență la vibrații. 

Utilizare: Pentru baia de ulei, capace de carcasă, motoare, roți dințate și pompe de apă.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9899 Nr. 
comandă€

50 10  la cerere  …0050
(W978)

Etanșant pentru flanșe LOCTITE® SI 5910  

9887 0025 

9897 0051

Adezivi, soluții de etanșare
9



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.

9/149

Design: Agent de curățare pentru suprafețe pe bază de solvenți, pe bază de acetonă, se evaporă foarte 
repede.

Utilizare: Pentru degresare și curățare a suprafețelor. Se utilizează înainte de montare pentru curățare și 
pentru degresare de unsori, uleiuri, lubrifianți, particule metalice și foarte fine a suprafețelor de lipit.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9872 Nr. 
comandă€

400 10  la cerere  …0050
(W978)

Agent de curățare rapidă LOCTITE® SF 7061  

Design: Agent de curățare pentru suprafețe pe bază de solvenți.

Utilizare: Pentru degresare și curățare a suprafețelor care trebuie lipite cu adezivi LOCTITE®. Produsul poate fi 
folosit și pentru curățarea și degresarea componentelor de utilaj în cadrul lucrărilor de întreținere.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9872 Nr. 
comandă€

400 12  la cerere  …0101
(W978)

Agent de curățare rapidă LOCTITE® SF 7063  

Design: Agent de curățare pentru suprafețe adeziv și material etanșant. Pentru flanșele din aluminiu sau alte 
metale moi, a căror suprafață ar putea fi deteriorată prin răzuirea etanșării.

Utilizare: Îndepărtează etanșanții întăriți și etanșările solide.

®

Conținut 
ml

UA 
 

9872 Nr. 
comandă€

400 12  la cerere  …0401
(W978)

Agent de curățare rapidă LOCTITE® SF 7200  

Design: Potrivit pentru etanșarea eficientă a metalului la metal, precum și a plasticului la plastic. 

Utilizare: Etanșarea pompelor de apă și ulei, chiulaselor și vaselor de ulei, motoarelor și colectoarelor de 
admisie, componentelor cutiilor de viteze și carcaselor schimbătorului de viteze, filetelor. Și pentru montaje 
pe turbine de gaz, generatoare cu răcire cu apă, turbovacum şi reparare garnituri deformate.

Conținut 
ml

UA 
 

9872 Nr. 
comandă€

40 12  la cerere   …0040
80 10  la cerere  …0080

(W978)

Etanșant  

Agenți de curățare, soluții de etanșare

9



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

9/150

Design: Adeziv de contact, fără ciclohexan, rezistență termică de până la 110 ° C.

Utilizare: Ideal pentru îmbinarea combinată a materialelor pe bază de lemn cu plăci laminate decorative, 
cauciuc, piele, plută, fetru, PVC rigid, spume flexibile, metal și multe altele.

Indicație: Nu este potrivit pentru polipropilenă, polietilenă, polistiren, PVC moale și piele sintetică.

Execuție
UA 

 
9905 Nr. 

comandă€
 Tub de 50 g 12  la cerere  …0015
Tub de 125 g 12  la cerere  …0005

Cutie de 300 g 12  la cerere  …0010
Cutie de 650 g  6  la cerere  …0020
Cutie de 4,5 kg  4  la cerere  …0055

(W984)

Adeziv puternic Pattex® Classic  

9905 0005

Design: Adeziv de contact, fără ciclohexan. Curat, nu este ațos și nu picură.

Utilizare: Ideal pentru îmbinarea combinată a materialelor pe bază de lemn cu plăci laminate decorative, 
cauciuc, piele, plută, fetru, PVC rigid, spume flexibile, metal și multe altele.

Indicație: Nu este potrivit pentru polipropilenă, polietilenă, polistiren, PVC moale și piele sintetică.

Execuție
UA 

 
9905 Nr. 

comandă€
 Tub de 50 g 12  la cerere  …0022
Tub de 125 g 12  la cerere  …0025

Cutie de 625 g  6  la cerere  …0030
(W984)

Adeziv puternic Pattex® Gel Compact  

9905 0025

Design: Transparent, de înaltă rezistență, temperatură de topire aproximativ 200 ° C, prin încălzire se pot 
desprinde porțiunile lipite. Lipirea este întărită după 2 minute.

Utilizare: Pentru aproape toate materialele, cu excepția plasticului moale (PVC), polietilenă (PE), polipropilenă 
(PP), politetrafluoretilenă (PTFE) și Styropor® .

Execuție
Lungime

mm
9905 Nr. 

comandă€
Pachet de 1 kg 200  la cerere  …0037

(W984)

Baton pentru lipire la cald Pattex®  

Design: Consum redus de energie datorită controlului electronic al temperaturii cu tehnologia de încălzire 
PTC. O capacitate foarte mare de topire, duza de silicon termoizolată și avansul mecanic permit o aplicare 
rapidă a adezivului precum și dozarea precisă a adezivului topit.

Utilizare: Este posibilă o lipire curată, uniformă și rapidă, acasă și în atelier.

Design: Adeziv acrilic bicomponent, cu întărire rapidă. Rezistență termică de la –20 °C până la +80 °C. 
Rezistența scade odată cu creșterea temperaturii (50 °C/60 %, 80 °C/30%).

Utilizare: Ideal pentru piatră, plastic, ceramică, lemn, metal. Adecvat în special pentru materialele care nu au 
o suprafață netedă.

Execuție
UA 

 
9905 Nr. 

comandă€
Tub de 30 g 6  la cerere  …0045
Tub de 80 g 6  la cerere  …0050

(W984)

Adeziv puternic Pattex® Stabilit Express  

Execuție
Masa

g
9905 Nr. 

comandă€
Pistol de lipit la cald pentru batoane - ∅ 11,0 mm 480  la cerere  …0035

(W984)

Pistol de lipit la cald Pattex® Supermatic  

Adezivi
9



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.

9/151

Design: Adeziv pentru PVC pe bază de tetrahidrofuran, stabilizat. Îndeplinește cerințele DIN 16970, ale 
Directivei KRV R 1.1.7 și principiile de construcție și verificare pentru instalațiile de canalizare. VBF: Al.

Utilizare: Adecvat pentru îmbinări longitudinale la conductele de presiune (de ex. apă potabilă și țevi de gaz) 
cu mufă lipită sau fitinguri din PVC-U conform recomandărilor asociației profesionale din domeniul țevilor din 
plastic, precum și pentru lipirea conductelor de canal pentru cabluri, a jgheaburilor de scurgere pluvială și a 
multor altor elemente din PVC-U. Se utilizează împreună cu produsul de curățat Tangit PVC-U/-C/ABS.

Indicație: Produsul intră în gama produselor chimice cu restricţii (ChemVerbotsV).

Execuție
UA 

 
9911 Nr. 

comandă€
Tub de 125 g 12  la cerere  …0025

Cutie de 250 g 12  la cerere  …0010
Cutie de 500 g 12  la cerere  …0020
Cutie de 1 kg  6  la cerere  …0015

(W984)

Adeziv special pentru PVC-U, Tangit  

9911 0020

Design: Agent de curățare pe bază de alcool etilic.

Utilizare: Pentru îmbinări sudate din plastic din PE, PP, PB și PVDF.

Execuție
UA 

 
9911 Nr. 

comandă€
Flacon de 1 litru 8  la cerere  …0005

(W984)

Agent de curățare special Tangit PE/PP/PB/PVDF  

Design: Agent de curățare pe bază de acetonă și metil etil cetonă, stabilizat. VBF: B.

Utilizare: Agent de curățare pentru îmbinări cu adeziv din PVC-U și PVC-C și ABS. 
Nu poate fi utilizat pentru îmbinări sudate cu poliolefină.

Execuție
UA 

 
9911 Nr. 

comandă€
Flacon de 125 ml 20  la cerere  …0035
Flacon de 1 litru 12  la cerere  …0030

(W984)

Agent de curățare Tangit PVC-U/C/ABS  

Design: Adeziv bicomponent fără solvenți, pe bază de rășină epoxidică pentru îmbinări deosebit de rapide 
pe suprafețe mici. Timpul de prelucrare este de până la 2 minute, durată de fixare de 5 minute. Rezistența 
finală este de 800 N/cm2. 
Îmbinarea lipită se întărește transparent, este rezistentă la lovire, îmbătrânire și umiditate.

Utilizare: Potrivit în special pentru lipirea rapidă pe suprafețe mici. Pentru metal, sticlă, porțelan, marmură, 
piatră, beton, plastic dur, plastic ranforsat cu fibră de sticlă, PVC dur, cauciuc și multe altele.

Indicație: Nu este potrivit pentru polietilenă, polipropilenă, politetrafluoretilenă, polistiren și PVC moale, 
precum și lipire pe suprafețe mari de sticlă.

Execuție
UA 

 
9913 Nr. 

comandă€
Tuburi de 35 g (liant și întăritor) 6  la cerere  …0045

(W993)

Adeziv de reacție 2K UHU PLUS SOFORTFEST  

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

9/152

Design: Adeziv bicomponent fără solvenți pe bază de rășină epoxidică pentru îmbinări rapide și rezistente. 
Permite îmbinări lipite foarte rezistente la aproape toate materialele solide. Timpul de prelucrare este de până 
la 5 minute, durată de fixare de 20 minute. Rezistența finală este aproximativ 1300 N/cm2. Îmbinarea lipită se 
întărește transparent, este rezistentă la lovire, îmbătrânire și umiditate.

Utilizare: Pentru îmbinări rapide, rezistente. Permite îmbinări lipite foarte rezistente la aproape toate 
materialele solide.

Execuție
UA 

 
9913 Nr. 

comandă€
Tuburi de 35 g (liant și întăritor) 6  la cerere  …0055

(W993)

Adeziv de reacție 2K UHU PLUS SCHNELLFEST  

Design: Adeziv bicomponent fără solvenți pe bază de rășină epoxidică pentru cele mai mari sarcini. Timpul 
de prelucrare este de până la 90 minute. Timpul de întărire și rezistența finală (până la 3000 N/cm2) sunt 
dependente de temperatură. Adezivul se întăreşte în cca. 12 ore la temperatura camerei. Îmbinarea lipită este 
rezistentă la lovire, îmbătrânire și umiditate.

Utilizare: Pentru metal, sticlă, porțelan, marmură, piatră, beton, plastic dur, plastic ranforsat cu fibră de sticlă, 
PVC dur, cauciuc și multe altele.

Indicație: Nu este potrivit pentru polietilenă, polipropilenă, politetrafluoretilenă, polistiren și PVC moale, 
precum și lipire pe suprafețe mari de sticlă. 
Produsul intră în gama produselor chimice cu restricţii (ChemVerbotsV).

Execuție
UA 

 
9913 Nr. 

comandă€
 Tuburi de 33 g (liant și întăritor) 6  la cerere  …0005
Tuburi de 163 g (liant și întăritor) 1  la cerere  …0010

50 ml pentru cartuș cu cameră dublă 6  la cerere  …0015
Doză 915 g liant 3  la cerere  …0035

Doză 740 g întăritor 3  la cerere  …0040
(W993)

Adeziv de reacție 2K UHU PLUS ENDFEST 300  

9913 0040 

9913 0015 

9913 0005 

Execuție
UA 

 
9913 Nr. 

comandă€
Dispozitiv de aplicare  1  la cerere  …0020

Mixer curbat 10  la cerere  …0031
Mixer scurt 10  la cerere  …0026
Mixer mediu 10  la cerere  …0051

(W993)

Accesorii pentru cartușe cu cameră dublă  

9913 00519913 0026

9913 0020

9913 0031

Adezivi
9



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.

9/153

Design: Țesătură acoperită cu PE, extrem de flexibilă, acoperită cu un adeziv din cauciuc natural.

Utilizare: Ambalare etanșă la vapori de apă, fixare, etanșare și reparare. 
Pentru lipire în domeniul construcțiilor.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9857 Nr. 
comandă€

50 argintiu 50 0,18  7,07  …3100
50 negru 50 0,18  7,32  …3105
50 alb 50 0,18  7,32  …3110

(W993)

Bandă adezivă cu țesătură  

Design: Aluminiu pur, 50 µ, acoperit pe o parte cu un adeziv acrilat reticulat, fără folie suport. Rezistent la 
temperaturi pe termen scurt până la 120 °C.

Utilizare: Poate fi folosit pentru acoperire, protejare și izolare, precum și o barieră împotriva vaporilor de apă 
și bandă reflectorizantă.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9857 Nr. 
comandă€

 30 Aluminiu 50 0,09  12,28  …5101
 50 Aluminiu 50 0,09  18,34  …5106
100 Aluminiu 50 0,09  36,72  …5111

(W993)

Bandă adezivă din aluminiu  

Design: Folie PP întinsă biaxial, acoperită pe o parte cu un adeziv puternic din acrilat. Rezistent la temperaturi 
între –30 °C și +70 °C.

Utilizare: Bandă adezivă de ambalare pentru închiderea sigură și permanentă a cutiilor de carton.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9857 Nr. 
comandă€

50 brun 66 0,05  1,99  …3200
(W993)

Bandă adezivă pentru ambalare PP cu adeziv acrilat  

Design: Folie BOPP, acoperită pe o parte cu un adeziv din cauciuc natural, poate fi derulată foarte silențios. 
Rezistent la temperaturi între –30 °C și +70 °C.

Utilizare: Banda de ambalare.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9857 Nr. 
comandă€

50 brun 66 0,06  2,26  …0110
50 transparent 66 0,06  2,26  …0115

(W993)

Bandă adezivă pentru ambalare PP cu adeziv pe bază de cauciuc natural  

Design: Suport textil, pe ambele părți cu adeziv din cauciuc sintetic alb, adeziv puternic. Rezistent la 
temperaturi între –20 °C și +70 °C.

Utilizare: Pentru așezarea și fixarea covoarelor, chiar și pe suprafețe cu rugozitate mare.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9857 Nr. 
comandă€

50 bej 25 0,19  6,20  …5140
(W993)

Bandă dublu adezivă, albă  

9857 3100

9857 0110

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

9/154

Design: Peliculă din PVC colorat cu adeziv din cauciuc reticulat.

Utilizare: Pentru etichetare și ambalare.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

UA 
 

9857 Nr. 
comandă€

50 portocaliu fluorescent 66 0,06 6  7,07  …0120
(W993)

Bandă adezivă PVC "Atenție sticlă!"  

Design: Peliculă colorată din PVC cu adeziv de cauciuc puternic.

Utilizare: Pentru marcarea pe schele, standuri, stâlpi, piese proeminente și multe altele.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9857 Nr. 
comandă€

60 negru-galben 66 0,05  8,37  …5130
60 roșu-alb 66 0,05  8,16  …5135

(W993)

Bandă adezivă de marcare şi avertizare din PVC  

9857 5130 9857 5135 

Design: Cu adeziv din cauciuc natural. Aderență spontană crescută cu posibilitatea de dezlipire fără 
urme. Rezistent la temperaturi până la 80 °C.

Utilizare: Pentru acoperire, etanșare, îmbinare și ambalare.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

UA 
 

9857 Nr. 
comandă€

25 bej 50 0,13 12  2,05  …2106
30 bej 50 0,13 10  2,19  …2111
38 bej 50 0,13  8  2,66  …2116
50 bej 50 0,13  6  3,42  …2121

(W993)

Bandă adezivă din hârtie  

Design: Cu adeziv din cauciuc natural. Derulare uniformă și facilă, rezistență mare la rupere.

Utilizare: Pentru ambalaje medii până la grele, pot fi aplicate manual sau cu aplicator.

®

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9813 Nr. 
comandă€

50 incolor 66 0,07  4,98  …0116
50 bej 66 0,07  4,98  …0111

(W993)

Banda de ambalare din PVC 4124  

9813 0116 

9813 0111 

Design: Hârtie ușor creponată cu adeziv din cauciuc natural. Rezistent la temperaturi până la 140 °C. Se 
poate dezlipi fără urme, rezistent la șlefuire și cu aderenţă bună pe lacuri și materiale de umplutură.

Utilizare: Pentru acoperire în timpul lucrărilor de vopsire cu uscare ulterioară.

®

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9813 Nr. 
comandă€

19 bej 50 0,19  3,11  …0700
25 bej 50 0,19  4,20  …0705
30 bej 50 0,19  4,95  …0710
38 bej 50 0,19  6,32  …0715
50 bej 50 0,19  8,24  …0720

(W984)

Bandă adezivă din hârtie 4341  

®

®

Benzi adezive
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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.

9/155

Design: Cu adeziv acrilat. Rezistent la UV.

Utilizare: Pentru marcaje de lungă durată și în aer liber, de ex. pentru delimitarea zonelor de lucru, marcarea 
locurilor de parcare și a navelor. Poate fi folosit și ca bandă de ghidare pentru vehiculele de transport 
controlate optic.

®

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9880 Nr. 
comandă€

50 negru-galben 33 0,18  50,16  …3350
(W993)

Bandă de avertizare din PVC 4169 m

Design: Suprafață extrem de aspră, rezistentă, cu adeziv acrilat. Rezistent la intemperii și UV, rezistență 
ridicată la detergenți și apă sărată.

Utilizare: Pentru a reduce riscul de alunecare pe podele netede, ușor alunecoase, timp de până la doi ani, cu 
sarcini normale.

® ®

Lățime bandă 
mm

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9882 9881 Nr. 
comandănegru negru-galben

€ €
50 15 0,09  44,70   53,65  …1550

(W993) (W993)

Bandă adezivă anti-alunecare m

 

Design: Bandă de țesătură de înaltă performanță cu un strat de plastic și un adeziv din cauciuc natural. 
Rezistent la temperaturi pe termen scurt până la +130 °C. Bună rezistență la apă și îmbătrânire. Poate fi 
dezlipită cu mâna și inscripționată. 

Utilizare: Aplicabilă universal, de ex. pentru marcare, îmbinare, etanșarea fantelor și găurilor și fixare, chiar și 
pe suprafețe cu rugozitate mare.

® ® ® ®

Lățime bandă 
mm

Lungime 
bandă

m

Grosime 
bandă
mm

9813 9814 9815 9816 Nr. 
comandănegru alb roşu gri

€ € € €
19 50 0,31  22,72   22,72   23,98   21,11  …5019
25 50 0,31  31,59   31,59   31,59   31,47  …5025
38 50 0,31  47,89   48,04   48,04   47,89  …5038
50 50 0,31  59,90   59,90   63,12   59,90  …5050

(W984) (W984) (W984) (W984)

Bandă adezivă cu țesătură 4651  

 
 
 
 

Utilizare: Pentru așezarea și fixarea covoarelor și podelelor din PVC, chiar și pe suprafețe cu rugozitate 
mare.

®

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

9883 Nr. 
comandă€

50 bej 10  3,79  …1050
(W993)

Bandă dublu-adezivă 56171 m

 

Design: Design metalic deosebit de robust cu cuțit metalic. Pentru un diametru de rolă de maxim 140 mm.

pentru lungimea rolei până la 
m

9857 Nr. 
comandă€

50  9,39  …9101
(W993)

Aplicator manual  

9813

9881

9882

®

®

®

®

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

9/156

Design: Aplicator manual robust, cu mâner moale cauciucat și cuțit mascat. Cu frână de rolă manual 
reglabilă, pentru un diametru de rolă de maxim 140 mm. 
Livrarea fără bandă adezivă.

®

pentru lungimea rolei până la 
m

9857 Nr. 
comandă€

50  25,60  …9110
(W984)

Aplicator manual Confort  

Design: Bandă autoadezivă, care realizează o izolație solidă și rezistență permanentă la umiditate. Rezistent la 
temperaturi între –40 °C și +90 °C.

Utilizare: Etanșare la umiditate pentru conexiuni telefonice și alte aplicații ce necesită hidroizolație. Pentru 
izolații și învelișuri la puncte de sertizare.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9857 Nr. 
comandă€

19 negru 10 0,50  4,72  …6101
(W993)

Bandă izolatoare și de etanșare  

Design: DIN EN 60454-3-1 F-PVC / 105 / A-Tx tip 10. Folie colorată din PVC moale cu adeziv acrilic. Greu 
inflamabil, rezistent la îmbătrânire, rezistent la acizi și substanțe alcaline. Rezistență la temperatură: –10 ° C 
până la +105 ° C, rezistență dielectrică: > 40 kV/mm.

Utilizare: Pentru toate lucrările de izolare normală, pentru repararea izolației deteriorate, pentru înfășurarea 
capetelor și a ramificațiilor cablurilor, izolarea ancorelor și bobinelor, precum și pentru marcare. 
 
Indicație: Legături de cablu pot fi găsite la Ç 5/103. 
Markere pot fi găsite la Ç 9/118.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9821 Nr. 
comandă€

15 negru 10 0,15  0,73  …0005
15 alb 10 0,15  0,73  …0010
15 albastru 10 0,15  0,73  …0015
15 gri 10 0,15  0,73  …0020
15 verde-galben 10 0,15  0,81  …0025

(W965)

Bandă izolatoare electrică 302  

Design: Folie din PVC cu adeziv de cauciuc. Rezistent la intemperii și UV.

Utilizare: Pentru izolare în aplicațiile electrice de până la 1 kV și pentru protecție împotriva umezelii, a 
substanțelor alcaline, a acizilor diluați și a solvenților. 
 
Indicație: Legături de cablu pot fi găsite la Ç 5/103. 
Markere pot fi găsite la Ç 9/118.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9915 Nr. 
comandă€

19 negru 20 0,18  8,35  …0005
(W984)

Bandă izolatoare electrică Super 33+  

9821 0025

®

Benzi adezive, aplicatoare 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.

9/157

Design: Țesătură acoperită cu PE cu adeziv sintetic din rășină de cauciuc.

Utilizare: Pentru acoperirea suprafețelor cu rugozitate mare precum tencuiala. Adecvat și ca bandă de 
reparare și pentru ambalare.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9915 Nr. 
comandă€

50 argintiu 50 0,28  5,82  …0107
50 negru 50 0,28  5,82  …0112

(W984)

Bandă adezivă cu țesătură 1900  

Design: Țesătură acoperită cu PE cu adeziv din rășină cauciucată.

Utilizare: Bandă adezivă aplicabilă universal care, datorită rezistenței sale la UV, este potrivită pentru 
utilizare în exterior și reparații până la 12 luni.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9915 Nr. 
comandă€

48 gri albăstrui 22,8 0,33  19,30  …0205
(W984)

Bandă adezivă cu țesătură 8979  

Design: Țesătură acoperită cu PE cu adeziv din cauciuc și rășină. Rezistentă până la 3 luni la UV, apă și 
intemperii, se dezlipește fără urme.

Utilizare: Mascare a diferitelor suprafețe în aer liber (beton, clincher, piatră, lemn, zidărie, țiglă).

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9915 Nr. 
comandă€

48 roşu 22,8 0,32  20,99  …0215
(W984)

Bandă adezivă cu țesătură 5959  

Design: Aluminiu moale cu adeziv acrilic. Suprafaţa cu un strat superior special (Release Coating) permite o 
desfășurare facilă, fără ca banda să se lipească de ea însăși.

Utilizare: Pentru mascare, etanșare, pentru reflexia căldurii și luminii, pentru acoperire la anodizarea 
aluminiului și ca barieră împotriva umezelii.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9915 Nr. 
comandă€

38 argintiu 50 0,09  34,36  …0301
(W984)

Bandă adezivă din aluminiu 431  

Design: Bandă cu țesătură standard, întărită longitudinal și traversal. Folie de polipropilenă cu cauciuc 
sintetic, fără solvenți.

Utilizare: Pentru securizarea paleților, îmbinarea produselor ușoare, închiderea și armarea cutiilor de carton. 
Se poate utiliza la transport ambalaje cu marfă periculoasă.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9915 Nr. 
comandă€

50 transparent 50 0,13  7,22  …0410
(W984)

Bandă adezivă Tartan™ 8954  

9915 0107 

9915 0112 

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

9/158

Design: Suport din plastic topit la cald.

Utilizare: Pentru fixarea covoarelor și plăcilor de covor.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9915 Nr. 
comandă€

50 bej 25 0,26  11,17  …0500
(W984)

Bandă dublu-adezivă pentru mochetă 9191  

Design: Folie de polipropilenă cu adezivi cu aderență diferită. O parte acoperită 
cu plastic Hotmelt, cealaltă cu dispersie acrilică.

Utilizare: Adecvat în special în construcții pentru târguri. Mochetele lipite se pot 
îndepărta fără probleme și fără a lăsa urme pe beton, podele de săli de sport și 
alte suprafețe.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9915 Nr. 
comandă€

50 bej 25 0,13  11,41  …0600
(W984)

Bandă dublu-adezivă pentru mochetă 9195  

Design: Suport de hârtie impregnată cu latex, fin creponată, cu adeziv din rășină cauciucată.

Utilizare: În scopuri generale de acoperire și reținere în sectorul industrial, cum ar fi pentru lucrări mici de 
vopsire, atunci când atașați, țineți, închideți, legați, în timpul asamblării și multe altele.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9915 Nr. 
comandă€

18 bej 50 0,14  1,80  …0701
24 bej 50 0,14  2,33  …0707
30 bej 50 0,14  2,89  …0709
36 bej 50 0,14  3,48  …0716
48 bej 50 0,14  4,64  …0712

(W984)

Bandă adezivă din hârtie 201E  

Design: Bandă de hârtie netedă și extra-subțire cu impregnare specială și adeziv acrilic de înaltă calitate. 
Rezistentă la solvenți și apă. Vopselurile și lacurile nu o decolorează. 

Utilizare: Pentru acoperire la vopsire și lăcuire, pentru aplicații interioare și exterioare în care sunt necesare 
rezistența la UV și îndepărtarea fără reziduuri, cu un proces de uscare de 100 ° C timp de 30 de minute.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

Grosime bandă
mm

9915 Nr. 
comandă€

24 auriu 50 0,08  6,98  …0750
30 auriu 50 0,08  8,73  …0755
36 auriu 50 0,08  10,47  …0760
48 auriu 50 0,08  13,96  …0765

(W984)

Bandă adezivă din hârtie 244  

Design: Îmbinarea presată ce poate fi desfăcută permite o montare şi demontare rapidă, invizibilă. Pe spate 
are o bandă adezivă.

Lățime bandă 
mm Culoare

Lungime bandă
m

9915 Nr. 
comandă€

25,4 negru 5  67,84  …0900
(W984)

Bandă Velcro SJ 352 D  

Benzi adezive
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