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• Total Stop - control al pompei: pornire și oprire instantanee, fără întârziere, la simpla acționare 
a pistolului port-lance.

• Motor cu protecție la suprasarcină.
• Pompă axială cu carcasă din aluminiu și 3 pistoane din inox cu o durată mare de viață.
• Filtru de apă în dotarea standard.
• Sistem ClickFast - conectare rapidă a echipamentelor de pulverizare.
• Recipient de 0.5 litri pentru 

spumă / agent de curățare.
• Presiune maximă de lucru: 120 bar.
• Debit: 390 l/h
• Putere motor: 1.5 kW / 230 V.
• Greutate: 6 kg.

Volumul livrării
• pistol port-lance
• lance de pulverizare
• duză reglabilă de înaltă presiune
• duză rotativă
• Recipient de 0.5 litri pentru spumă / agent de 

curățare
• furtun de înaltă presiune - 5 m
• ac de curățare a duzelor
• filtru pentru apă
• cap pentru curățare podele

Aparat de curățat cu presiune cu apă rece - HDR-K 39-12

93

CL.7101391PROMO

66
€/buc

33.9

SW.1653995PROMO

23
€/buc

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

15.74

KN.0302180PROMO

Clește combinat - 180 mm

11.5
€/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: 3.4 mm 
sârmă tare: 2.2 mm

VarioProtect L-W
• Reglare automată, Nivel de protecţie DIN9-13
• Timp de reacţie 1/30000 s
• 4 senzori
• Sensibilitate reglabilă.
• Câmp vizual: 98 x 43 mm.
• Recomandată pentru sudura cu electrozi și MIG / MAG.
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2337

11294

MG.3338450PROMO

FL.436291PROMOFL.438340PROMO

1679

8060

€/buc

€/buc€/buc

• Construcție solidă, turnată.
• Rigle în V pentru reglarea jocului, ghidaje în coadă de rândunică.
• 12 trepte de turație selectabile, motor în două trepte.
• Sens de rotație stânga / dreapta.
• Capul de găurire-frezare înclinabil până la 60°.
• Buton de oprire de urgență, limitator de adâncime.
• Ecran de protecție reglabil pe înălțime, cu microîntrerupător oferind 

protecție maximă pentru utilizator împotriva șpanului la turații mari.
• Panou de control cu buton oprire de urgență și selector sens de 

rotație. 

• Schimbarea turației se face prin acționarea selectorului de turație de 
pe fața panoului.

• Reglarea avansului pinolei se face prin maneta în stea cuplând din 
poziția avans manual grosier în poziția avans manual fin.

• Modul de filetare: motorul pornește automat în funcție de setarea 
stabilită. Se modifică automat sensul de rotație, imediat ce adâncimea 
presetată este atinsă.

• Masa transversală, solidă și precisă, cu canale T și rigle în V pentru 
reglarea jocului. Dotată cu 3 roți de mână pentru reglarea poziției și 
limitatori de cursă, reglabili.

Mașină de frezat - MB 4

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.1 / 1.5
Diametre maxime de găurire-frezare (mm)
Oțel 32 
Găurire continuă în oțel 28 
Frezare 63 
Frezare cu freză deget 28 
Suport arbore
Fixare suport arbore MK 4
Cursa de găurire (mm) 120 
Deschidere braț (mm) 275 
Cap găurire-frezare
Rotație cap ± 60°
Turații (rotații / minut) 95 - 3200
Trepte de viteză 2 x 6
Masa transversală
Dimensiuni masă L x l (mm) 800 x 240 
Canal T (mm) / distanța (mm) 14  / 63 
Curse
Cursa X / Y / Z (mm) 450  / 195 / 430
Dimensiuni 
L x l x h(mm) 1100 x 850 x 1150
Greutate netă (kg) 320

Protecție anti-praf extinsă pentru 
motor și transmisie.

Turație - 10000 rpm

Polizor unghiular - L1001 / 125

Disc   125 mm
Putere  1010 W

Polizor unghiular - LE 9-11 / 125

Disc   125 mm
Putere  900 W

Modul electronic de control al turației, 
start lin. Protecţie la repornire, 
suprasarcină, supraîncălzire.

Protecție anti-praf extinsă 
pentru motor și transmisie.

Turație variabilă - 6000 -11500 rpm
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12.64

KN.0301180PROMO

Clește combinat - 180 mm

9.2
€/buc

• Clește cu strat protector negru lustruit și 
mâner cu manșon din plastic.

• Muchii tăietoare cu duritatea de tăiere 
de 60HRC.

• Capacitate de tăiere: 
sârmă medie-tare: 3.4 mm 
sârmă tare: 2.2 mm

19.49

KN.7002160PROMO

Clește diagonal - 160 mm

14.2
€/buc

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

• Muchii tăietoare cu duritatea de tăiere 
de 62HRC.

• Capacitate de tăiere: 
sârmă medie-tare: 3.0 mm 
sârmă tare: 2.0 mm

Set de 8 chei profesionale fixe, duble

35.1

ST.96400305PROMO

26
€/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

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

110

ST.96011119PROMO

Trusă de chei tubulare
antrenor 1/4 - 40/9/4

83
€/buc

1/4

Conținut (13 piese):
• 9 chei tubulare HEX, 6 laturi: 4; 5; 5.5; 6; 7; 

8; 10; 11; 13 mm
• 1 antrenor profesional cu clicket, reversibil
• 2 prelungitoare profesionale pentru chei 

tubulare (54 / 150 mm) 
• 1 intermediar cardanic profesional

6

Lavete din bumbac
(pachet de 100 bucăți)

0.14

RCS.LV14040PROMO

0.10
€/buc

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

Dimensiuni: 400 x 400 mm

Se utilizează diluat cu apă, astfel:
  5% ulei - pentru oțel normal si neferoase
10% ulei - pentru oțeluri aliate și inox
15% ulei - pentru oțeluri înalt aliate

49.7

RK.101033PROMO

Agent de tăiere universal
concentrat 5L

36
€/buc

Pentru prelucrarea metalelor în oţeluri aliate 
şi nealiate, alezare, tăiere cu fierăstrăul, 
găurire, strunjire, frezare şi şlefuire.

Cheie dinamometrică 
cu clichet cu cap fix 1/2 - 721

240

ST.50204020PROMO

179
€/buc

• Sistemul de măsurare se află în sarcină 
numai la aplicarea forței (nu este necesară 
o resetare manuală la 0 pentru scoaterea 
de sub tensiune a sistemului de măsură). 
Acest sistem patentat de Stahlwille asigură 
o durată de viață de 100.000 de cicluri de 
măsurare.

• Scară de citire dublă.

• Domeniu de măsură: 40 - 200 Nm.

• Eroare de indicație: ±4 %.

• Se livrează cu număr de serie și certificat.

1/2
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• Grilaj flexibil rezistent la impact.
• Tip cablu: H05RN-F 2 x 0,75 mm², 5 m.
• Putere maximă: 60W.
• Tip dulie: E27.
• Se livrează fără bec.

Lampă pentru inspecție

6.95

BN.1176420PROMO

4.69
€/buc

Gletieră elvețiană

17.86

PR.816091PROMO

2.9
€/buc

Gletieră din oțel inoxidabil.

Dimensiuni: 500 x 130 mm.

Gletieră din oțel inoxidabil

7.32

PR.816076PROMO

1.9
€/buc

Gletieră din oțel inoxidabil.

Dimensiuni: 280 x 130 mm.

Platou pentru drișcuit cu cauciuc

6.71

PR.816380PROMO

2.4
€/buc

Platou pentru drișcuit din material plastic.

Dimensiuni: 280 x 140 mm.

Material: cauciuc, grosime 10 mm.

Mistrie pentru colț exterior

7.03

PR.816072PROMO

1.9
€/buc

Mistrie din oțel inoxidabil.

Dimensiuni: 80 x 60 mm.

Mistrie pentru colț interior

7.03

PR.816071PROMO

1.9
€/buc

Mistrie din oțel inoxidabil.

Dimensiuni: 80 x 60 mm.

65.7

KN.001956PROMO

Set de clești pentru inele 
de siguranță

48
€/set

Componență:
• 2 clești pentru inele interioare: drept / 90°
           19-60 mm
• 2 clești pentru inele exterioare: drept / 90°
           19-60 mm

Set de 9 chei profesionale combinate - DIN 3113

65.7

ST.96400801PROMO

49
€/set

Set de 9 chei în husă textilă:

Componență:  9;  10;  11;  
12;  13;  14;  17;  19;  22.

DIN 3113, ISO 7738, forma A
Material: oțel aliat, cromat
Husă textilă din material rezistent.


