
Promoție valabilă până la data de 31 August 2017, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA

49.90

SW.1653005PROMO

20.49
€/buc

Cască de sudură cu protecție automată - Vario Protect L-2

• Reglare automată, nivel de protecţie DIN 9-13.
• Timp de reacţie 1/30000 s.
• 2 senzori.
• Sensibilitate reglabilă în 3 trepte.
• Câmp vizual: 100 x 41 mm.
• Recomandată pentru sudura cu electrozi și MIG / MAG.

94.00

FL.438340PROMO

59.00
€/buc

Bit Industrial Philips Ph2
(cutie de 100 de bucăți)

Ph 2 x 25

0.26

FE.02202010PROMO

0.18
€/buc

• Bit pentru uz industrial.
• Execuție precisă.
• Durată mare de viață.

Bit executat din oțel special, pentru 
cele mai pretențioase cerințe în industrie 
și construcții

Polizor unghiular - L1001 / 125

Disc 125 mm
Putere 1010 W

• Bobinaj acoperit în raşină epoxidică.

• Turație: 10000 rpm.

• Design ergonomic şi uşor de manipulat.

• Sistem de blocare a axului.

• Prindere: M14.

• Greutate: 2.2 kg.

1.06

RD.207437PROMO

0.78
€/buc

Disc de debitat inox/oțel - XT 70
125 x 1.0 x 22.23

Durată de viață
Tăiere în materiale solide
Tăiere în materiale subțiri
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Bit Tin - Torx T10

T 10 x 25

1.49

FEH.02610070PROMO

0.44
€/buc

• Bit titanizat.
• Rezistent la uzură.
• Durată mare de viață.

52.60

KN.1396200PROMO

35.88
€/buc

Clește multifuncțional VDE pentru electricieni - 200 mm

Suprafaţă netedă de prindere pentru a preveni aplatizarea 
și modificarea formei cablului

Suprafaţă de prindere profilată pentru a proteja 
piesa de prelucrat

Muchii exterioare ce asigură o tăiere precisă pentru 
debavurarea și lărgirea găurilor

Dezizolare pentru conductori din cupru de la 0.75 la 1.5 și 2.5 mm²

Lamă tăietoare pentru cabluri de până la Ø15 (5 × 2.5mm²)

Pârghia de blocare păstrează marginile tăietoare închise
(cleștele poate fi utilizat pentru celelalte funcții)

Prindere rotundă pentru părți cilindrice și cabluri

Sertizare pini de la 0.5 la 2.5 mm²

2.46

RCS.LV4030KPROMO/P

Lavete din bumbac
(cutie de 15 kg)

1.79
€/kg

Lavetele sunt confecționate din țesătură 
de bumbac 100%, tricot tip jersey 
cu o densitate cuprinsă între 160-180g/mp.

Dimensiuni minime: 40 x 30 cm

Ideale petru uz industrial. 
Costuri reduse cu cel puțin 35% față 
de achiziția lavetelor la bucată.

23.13

KN.9910300PROMO

Clește cu pârghie mărită pentru fierar - 300 mm

17.23
€/buc

• Cleşte cu strat protector negru, lustruit.

• 25% mai puțin efort necesar.

• Formă subţire pentru legarea barelor de oţel.

• Sârma este răsucită și tăiată dintr-o singură mișcare, datorită dispozitivului cu pârghie.

• Muchii tăietoare cu duritatea de tăiere 
de 61HRC.

• Capacitate de tăiere: 
sârmă medie-tare: 3.8 mm 
sârmă tare: 2.0 mm

Set de 3 tarozi de mână
M8 x 1.25

7.06

VL.27342PROMO

5.03
€/set

Aplicații:
• materiale neabrazive până la 900 N/mm²
• oțel nealiat și slab aliat
• pentru găuri străpunse și înfundate
• pentru filetare manuală

HSS 900
N/mm²M

Set de 19 burghie rectificate
DIN 338, Tip N

27.30

RK.214214PROMO

18.61
€/set

19 burghie DIN 338 tip N:
0 1.0 - 10.0 mm, increment 0.5 mm;

HSS-G
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Trusă de scule XS 18 (18 piese),
cu antrenor cu clichet 1/4”, reversibil

37.90

FE.05771806PROMO

26.09
€/trusă

CUTIE mini StrongBox (135 x 75 x 37 mm):

• 1 mini antrenor cu clichet reversibil 1/4”

• 7 chei tubulare 1/4”: 5.0 / 5.5 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 10.0 / 13.0

• 7 bits 25 mm: 
Slot: 4.5 x 0.6 / 5.0 x 1.0 / 6.5 x 1.2 
Philips: Ph 1 / Ph 2 / Ph 3 
Pozidriv: Pz 2

• 1 extensie (50 mm) 1/4” - 1/4”,

• 1 adaptor (25 mm) E6.3 - SQ1/4”

• 1 cap de prindere pentru bits E6.3 x 58 mm

15.74

KN.0302180PROMO

Clește combinat - 180 mm

10.96
€/buc

• Clește cu strat protector negru lustruit și 
mânere cu manșon bicomponent.

• Muchii tăietoare cu duritatea de tăiere 
de 60HRC.

• Capacitate de tăiere: 
sârmă medie-tare: 3.8 mm 
sârmă tare: 2.2 mm

Derulator - 230V
25 m, 3 x 1.5 mm

• Cablu tip H05VV-F.
• Carcasă din plastic special și cadru 

din oțel galvanizat.
• Mâner ergonomic, util pentru rularea și 

derularea cablului.
• 4 prize cu împământare.
• Protecție de siguranță

37.80

BN.1215056PROMO

26.33
€/buc

23.11

FE.20097398PROMO

Set de 7 șurubelnițe
Slot / Pozidriv / Philips

17.48
€/set

3.0 x 80 / 4.0 x 100 / 5.5 x 125 / 8 x 175

Ph 1 x 80 / Ph 2 x 100

Pz 2 x 100

Set de 8 chei profesionale fixe, duble

35.10

ST.96400305PROMO

27.82
€/set

Set de 8 chei în husă textilă:

• 6 x 7
• 8 x 9
• 10 x 11
• 12 x 13

• 14 x 15
• 16 x 17
• 18 x 19
• 20 x 22

• Oțel zincat
• Pozidriv
• Filet rar

Euro-șurub cu cap bombat Ø9
(cutie de 100 buc)

VR.7460.04SPROMO

Lungime: 25 mm

1.76 1.04

VR.7460.01SPROMO

Lungime: 11 mm

1.20 0.70
€/100 buc

€/100 buc

VR.7460.02SPROMO

Lungime: 13 mm

1.20 0.70

VR.7460.03SPROMO

Lungime: 16 mm

1.32 0.78
€/100 buc

€/100 buc
22.43

KN.2612200PROMO

Clește radio, fălci semirotunde 
și vârf ascuțit - 200 mm

13.85
€/buc

• Clește cu strat protector negru lustruit și 
mânere cu manșon bicomponent.

• Muchii tăietoare cu duritatea de tăiere 
de 61HRC.

• Capacitate de tăiere: 
sârmă medie-tare: 3.2 mm 
sârmă tare: 2.2 mm
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686

RG.92685PROMO

Clește cu lanț
pentru țevi 2” - 12”

429
€/buc

• Concepuţi şi dimensionaţi pentru a asigura o 
putere suplimentară la cele mai grele lucrări.

• Fălci forjate si tratate termic

• Fălci reversibile

• Zale de lanţ şi bolţuri călite.

• Lungime - 1410 mm

• Greutate - 14 kg

26.20

FE.40095118PROMO

Set de 5 șurubelnițe Ergonic
Slot / Philips

16.94
€/set

4.0 x 100 / 5.5 x 125 / 6.5 x 150

Ph 1 x 80 / Ph 2 x 100

Ergonic: Primul mâner care se mulează 
perfect pe mâna utilizatorului.

Cap de prindere pentru bits de Impact

14.65

FE.03829594PROMO

8.45
€/buc.

Absorbţie unică în trepte pentru cea mai bună protecţie și o durată lungă de viaţă.

• S-M-L – 3 zone de absorbție în cascadă (în trepte) pentru o gamă variată de cuplu (Ph 1-Ph 3). 
• Zone de torsiune sincronizate - care sunt secvenţial declanșate la creșterea impulsurilor de 

cuplu pentru  absorbția șocurilor.
• Zona a 4-a suplimentară de absorbție - folosind bits Felo de Impact.

Set de 19 burghie rulate
DIN 338, Tip N

8.78

TX.A205210PROMO

5.95
€/set

19 burghie DIN 338 tip N:
0 1.0 - 10.0 mm, increment 0.5 mm;

HSS-R

158

MG.3008131PROMO

Mașină de găurit cu curele seria Basic - B13

116
€/buc

• Masă de lucru cu execuție de precizie, cu canale radiale, 
înclinabilă la ± 45° și rotativă până la 360°.

• Diametru de găurire în oțel: Ø13 mm

• Cursă de găurire: 50 mm

• Trepte de viteză: 5

• Turații: 520 - 2620 rpm

• Motor: 300 W / 230 V

• Dimensiuni (L x l x H): 420 x 220 x 580 mm

• Greutate: 19 kg

Electrozi E6013 Ø4 x 400 mm
(pachet de 5 kg)

1.56

WE.0040PROMO/P

0.99
€/kg

Electrozi pentru sudarea oțelurilor nealiate.
Electrozi cu înveliş rutilic.
Denumire tehnică conform standard:
DIN AWS A5.1-E6013

Compoziţie chimică (%):
C ≤0.12, Mn 0.3-0.6, Si ≤0.35, S ≤0.035, P ≤0.040

Oțel zincat alb

Șurub “PAL” total filetat
cu cap înecat

X001AT680SPROMO

6 x 80 mm / Pz3
Cutie de 200 buc.

3.59 2.05

X001AT435SPROMO

4 x 35 mm / Pz2
Cutie de 1000 buc.

0.75 0.42
€/100 buc

€/100 buc

X001AT4560SPROMO

4.5 x 60 mm / Pz2
Cutie de 500 buc.

1.48 0.85

X001AT660SPROMO

6 x 60 mm/ Pz3
Cutie de 200 buc.

2.64 1.50
€/100 buc

€/100 buc
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32.90

KN.2626200PROMO

Clește radio fălci semirotunde 
înclinate și vârf ascuțit - 200 mm

20.80
€/buc

• Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon bicomponent VDE 1000 V.

• Fălci înclinate la 40°.
• Muchii tăietoare cu duritatea de tăiere 

de 61HRC.

• Capacitate de tăiere: 
sârmă medie-tare: 3.2 mm 
sârmă tare: 2.2 mm

41.40

RG.31020PROMO

Clește Heavy Duty
pentru țevi 2”

27.90
€/buc

• Cleștii RIDGID Heavy Duty sunt renumiţi pe 
plan mondial pentru rezistenţa și fiabilitatea 
lor neîntrecută.

 

• Lungime - 350 mm

• Greutate - 1.6 kg

Set de 9 șurubelnițe vinclu 
inbus cu cap sferic, lungi

Componență: SW 1.5 / SW 2 / SW 2.5 / SW 3 
SW 4 / SW 5 / SW 6 / SW 8 / SW 10

12.01

FE.35500901PROMO

8.44
€/set

26.30 

FE.50096117PROMO

Set de 6 șurubelnițe Frico

17.73
€/set

Frico:
Mâner bicomponent, lamă cu profil circular.

3.5 x 100 / 4.0 x 100 / 5.5 x 125 / 6.5 x 150

Ph 1 x 80 / Ph 2 x 100

582

AC.2005290PROMO

Compresor portabil compact cu regulator de presiune cu filtru
Compact-Air 311/20

299
€/buc

• Compresor cu sistem de lubrifiere de înaltă performanță.

• Protecția termică la supraîncărcare protejeză motorul 
la supraîncălzire și suprasarcină.

• Pornire/oprire complet automatizată.

• Debit: 190 litri/min.

• Presiune maximă: 10 bar

• Capacitate rezervor: 20 litri

• Motor: 2.2 kW / 230 V

• Dimensiuni (L x l x H): 470 x 490 x 720 mm

• Greutate: 33 kg

• DIN 6923
• ISO 1661
• Oțel gr. 8, zincat

Piuliță hexagonală cu flanșă M16
(cutie de 50 de buc.)

6923816SPROMO

20.07 7.95
€/100 buc

Oțel zincat

Piuliță cilindrică de cuplare

X0320650SPROMO X03202050SPROMO

X03201250SPROMO

M 6 x 50
Cutie de 100 buc.

M 20 x 50
Cutie de 25 buc.

M 12 x 50
Cutie de 25 buc.

22.35 161.21

23.22

11.14 80.38

11.45

X0320525SPROMO X03201050SPROMO

X0320825SPROMO

M 5 x 25
Cutie de 200 buc.

M 10 x 50
Cutie de 25 buc.

M 8 x 25
Cutie de 100 buc.

7.08 21.67

6.66

3.29 10.81

3.56

€/100 buc €/100 buc

€/100 buc

€/100 buc €/100 buc

€/100 buc

X0320630SPROMO X03201220SPROMO

X0320835SPROMO

M 6 x 30
Cutie de 150 buc.

M 12 x  20
Cutie de 50 buc.

M 8 x 35
Cutie de 50 buc.

6.96 13.98

14.92

4.04 6.56

7.43

X0320640SPROMO X03201650SPROMO

X03201225SPROMO

M 6 x 40
Cutie de 100 buc.

M 16 x 50
Cutie de 25 buc.

M 12 x 25
Cutie de 25 buc.

10.73 47.79

27.15

5.35 27.39

7.33

€/100 buc €/100 buc

€/100 buc

€/100 buc €/100 buc

€/100 buc
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126.00

VL.04081PROMO

84.77
€/trusă

Trusă combinată de scule pentru repararea filetelor M5 - M12

Trusa conține:
• Tarod special V-COIL.
• Sculă insertoare
• 5 - 20 bobine sârmă de inserție 1.5 D
• Burghiu standard
• Mandrină pentru înlăturarea terminației 

sârmei de inserție

Trusă pentru repararea filetelor:
M 5 x 0.80, M 6 x 1.00,  M 8 x 1.25
M 10 x 1.50,  M 12 x 1.75

Trusă de bits Industrial  - 35 piese

28.10

FE.02073516PROMO

15.60
€/trusă

• Bit pentru uz industrial.
• Execuție precisă.
• Durată mare de viață.

Bit executat din oțel special, pentru 
cele mai pretențioase cerințe în industrie 
și construcții

25 mm: 4.5 x 0.6 / 5.5 x 0.8 / 6.5 x 1.2

25 mm: 2 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 
50 mm: Pz1 / Pz 2

25 mm: 1 x Ph0 / 2 x Ph1 / 2 x Ph2 / 1 x Ph3
50 mm: Ph2

25 mm: T 5 / T 6 / T 7 / T8 / T10 / T15 / T20 / T25 /T30 / T40
50 mm: T20 / T25 / T30

25 mm: SW3 / SW4 / SW5

Cap magnetic - 58 mm

CUTIE mini StrongBox (135 x 75 x 37 mm):

291

FL.250280PROMO

199
€/buc

Disc 125 / 140 mm
Putere 1200 W

38.90

AG.4932352236PROMO

13.85
€/set

Set de 8 burghie pentru beton
SDS Plus

• 4 burghie, lungime 110 mm: 
Ø5 - Ø6 (2 buc) - Ø8 mm

• 4 burghie, lungime 160 mm: 
Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 mm

Steker din cauciuc
230V / 16A

3.10

BN.1082040PROMO

2.30
€/buc

26.20

FE.40095318PROMO

Set de 5 șurubelnițe Ergonic
Slot / Pozidriv

16.94
€/set

Ergonic: Primul mâner care se mulează 
perfect pe mâna utilizatorului.

4.0 x 100 / 5.5 x 125 / 6.5 x 150

Pz 1 x 80 / Pz 2 x 100

Mașină de lustruit - L 1503 VR

• Viteză variabilă: microprocesor VR de 
control constant al vitezei, cu ajutorul unui 
modul electronic de control al turației, start 
lin, protecţie la repornire după căderi de 
tensiune și suprasarcină.

• Turație variabilă: 1200 - 3700 rpm

• Motor de mare putere, ideal pentru condiţii 
extreme.

• Perfectă pentru folosirea suporturilor între 
80 şi 160 mm.

• Ideală pentru corpuri de lustruit de 140 mm.

• Comutator pornit-oprit.

• Sistem de blocare a axului.

• Greutate: 1.9 kg.
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248

VL.49201PROMO

169.26
€/trusă

Trusă pentru filetare cu tarozi de mână (set) și filiere
Filet metric

Nr. 1 + 2

HSSM

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
M12 / M14 / M16 / M18 / M20

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
M12 / M14 / M16 / M18 / M20

Nr. 1 + 3

20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9
30 x 11 / 38 x 14 / 45 x 18

Burghie pentru beton SDS Plus

AG.4932352266PROMO

Burghiu: 10  x 260 x 200 mm

6.14 2.73
€/buc

AG.4932352260PROMO

Burghiu: 7  x 160 x 100 mm

3.27 1.44
€/buc

AG.4932352256PROMO

Burghiu: 5  x 110 x 50 mm

2.44 1.16
€/buc

AG.4932352268PROMO

Burghiu: 12  x 210 x 150 mm

5.70 2.90
€/buc

AG.4932352263PROMO

Burghiu: 8  x 210 x 150 mm

4.20 1.86
€/buc

AG.4932352257PROMO

Burghiu: 5.5  x 110 x 50 mm

2.61 1.16
€/buc

AG.4932352259PROMO

Burghiu: 6  x 160 x 100 mm

3.05 1.28
€/buc

• Burghie pentru rotopercuție cu două tăișuri din carbură.
• Unghi la vârf: 130°
• Plăcuțele sunt fixate adânc pentru o durată de viață mai mare.
• Tratamentul supraeței asigură o găurire rapidă și o bună rezistență 

la abraziune.

178

FL.391522PROMO

115
€/buc

Polizor unghiular - L24-6 / 230

Disc 230 mm
Putere 2400 W

• Mâner SoftVib, pentru reducerea 
vibraţiilor, cu posibilitate de montare in 
3 poziţii. Mânerul SoftVib are și rolul de 
deblocare a discului.

• Buton de siguranţă pornit-oprit.

• Protecţie la căderile de tensiune.

• Start lin, fără şocuri.

• Apărătoare reglabilă fără cheie.

• Sistem de blocare a axului.

• Prindere disc M 14.

• Diametru guler (pentru prinderea pe stand  
de debitare) 64 mm.

1.62

RD.208703PROMO

1.20
€/buc

Disc de debitatoțel - XT 77
230 x 1.9 x 22.23

Durată de viață
Tăiere în materiale solide
Tăiere în materiale subțiri

• Cap îngropat, Pozidriv
• Cu orificiu pentru capac
• Diametru pregăurire: 5 mm.
• Oțel zincat

Șurub de îmbinare “UNITA”
(cutie de 100 de buc.)

VR.7501.11SPROMO

Pz3 x 7.0 x 70

5.47 3.21

VR.7501.05SPROMO

 Pz2 x 6.3 x 40

3.52 2.05
€/100 buc

€/100 buc

VR.7501.07SPROMO

Pz2 x 6.3 x 60

3.94 2.31

VR.7501.08SPROMO

Pz3 x 7.0 x 40

3.08 1.80
€/100 buc

€/100 buc
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Pistol pentru legarea sârmei - TJEP RE-BAR XP 40

Bobine de sârmă - TJEP Wire XP 
(40 de bobine / cutie)

cu 3 bucle cu 2 bucle

• Pistoalele ergonomice TJEP RE-Bar XP constituie o alternativă 
revoluționară la legarea cu sârmă a armăturilor metalice.

• Efectuată în mod tradițional, manual, aceasta operație este greoaie, 
stresantă și consumatoare de timp.

• Pistoalele TJEP RE-Bar XP nu doar îmbunătățesc condițiile de lucru 
dar constituie, de asemenea, o soluție economică, fiabilă și comodă 
care permite realizarea operațiilor de legare mai eficient și într-un 
timp mult mai scurt.

Avantaje:

• operația se realizează de până la 5 ori mai rapid față de legarea manuală

• legăturile se pot face cu 3 sau 2 bucle, sunt mult mai strânse și ferme 

• eficiența și durabilitatea legării cresc semnificativ

• operare ergonomică, cu o singură mână

• recuperarea investiției se face în timp scurt 

110 - 160 legări cu o singură bobină, 
3000 legări cu o singură încărcare a bateriei

Tipuri de legătură

1382

TK.115102PROMO

1150
€/buc

91.60

TK.115153PROMO

72.20
€/cutie

• Sârma TJEP Wire XP este un produs nou, caracterizat  prin  rezistență  ridicată  la  
întindere, flexibilitate excelentă și elongație la rupere crescută. 

• Această  combinație  remarcabilă  permite legarea armăturilor metalice cu noduri 
foarte puternice și sigure.

• Sârma TJEP Wire XP este galvanizată electrochimic, riscul de coroziune fiind eliminat.

KAWO-PSF 
(rășină poliesterică fără stiren)
cu aprobare ETA-13/0916 pentru fixări în zidărie solidă sau cu goluri.

Cartușe de injecție PSF - 410 ml

6.42

KAWOPSF410SPROMO

4.81
€/buc

La fiecare 24 de cartușe cumpărate
PISTOL INJECȚIE GRATUIT

22.06

AA.14008070SPROMO

Conexpand clasic M8 x 70
(cutie de 100 de bucăți)

6.99
€/100 buc

• Dimensiuni pentru montaj: 
Găurire: Ø12 x 40 mm 
Prindere: max. 15 mm


