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Echipament de protecție

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EN420 și

EN388:2016 (3121A)

4.25 MW.4932471416
  9 / L 4.25 MW.4932471417
10 / XL 4.25 MW.4932471418
11 / XXL 4.25 MW.4932471419

Mărime Pachet
(perechi) €/pereche Cod articol

  8 / M 12 3.62 MW.4932471614PK
  9 / L 12 3.62 MW.4932471615PK
10 / XL 12 3.62 MW.4932471616PK
11 / XXL 12 3.62 MW.4932471617PK

Mănuși rezistente la tăiere - nivel A

Mănuși rezistente la tăiere - nivel A

• Proiectate să ofere durabilitate și 
confort întreaga zi, fiind ideale pentru 
manipularea materialelor sau pentru 
lucrări ușoare.

• Palmă întărită datorită acoperirii cu nitril.
• Proiectate pentru a oferi dexteritate 

atunci când se lucrează cu obiecte mici.
• Tehnologie SMARTSWIPE™ pe palmă 

și vârful degetelor - permite utilizarea 
dispozitivelor cu ecran tactil fără a 
scoate mănușa.

REZISTENȚĂ LA TĂIERE
ȘI ABRAZIUNE

NIVEL DE TĂIERE    E 
Stratul dublu din nitril creează mănușa ideală pentru 
manipularea obiectelor ascuțite.

NIVEL DE TĂIERE    C 
ideale pentru dezizolare cabluri, filetare țevi sau tăiere.

NIVEL DE TĂIERE    A 
Ideale pentru manipularea materialelor și aplicații 
ușoare în construcții.

CONFORTABILE DEXTERITATE SMARTSWIPE REZISTENȚĂ LA 
TĂIERE

REZISTENȚĂ LA 
TĂIERE

REZISTENȚĂ LA 
TĂIERE

MATERIAL
RESPIRABIL

ADERENȚĂ REZIST. 
LA PERFORARE

IARNĂ PIELE REZISTENȚĂ
LA IMPACT

PALMĂ
ÎNTĂRITĂ

DURABILE ÎNTĂRITE CU 
ARMORTEX

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EN420 și

EN388:2016 (4442C)

9.88 MW.4932478131
  9 / L 9.88 MW.4932478132
10 / XL 9.88 MW.4932478133
11 / XXL 9.88 MW.4932478134

Mănuși fluorescente pentru vizibilitate crescută - nivel C
• Material fluorescent ce oferă o 

vizibilitate ridicată.
• Furnizează o rezistență crescută 

față de nivelul de tăiere A, la tăiere și 
abraziune.

• Acoperire cu nitril pentru o protecție 
sporită asupra palmei.

• Mănuși ușoare și subțiri ce oferă mai 
multă respirabilitate și dexteritate.

MĂNUȘI PENTRU 
TOATE APLICAȚIILE

Echipament de protecție
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Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EN420 și

EN388:2016 (4X44E)

12.79 MW.4932471424
  9 / L 12.79 MW.4932471425
10 / XL 12.79 MW.4932471426
11 / XXL 12.79 MW.4932471427

Mărime Pachet
(perechi) €/pereche Cod articol

  8 / M 12 11.24 MW.4932471622PK
  9 / L 12 11.24 MW.4932471623PK
10 / XL 12 11.24 MW.4932471624PK
11 / XXL 12 11.24 MW.4932471625PK

Mănuși rezistente la tăiere - nivel E

Mănuși rezistente la tăiere - nivel E

• Cele mai bune din clasă: nivel E.
• Aderență excelentă într-o gamă largă de 

temperaturi și pe suprafețe alunecoase 
datorită nitrilului.

• Confort și respirabilitate mărite pe tot 
parcursul zilei de lucru.

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

8 / M
EN511 (01X), EN420 și
EN388:2016 (1141A)

7.72 MW.4932471343
9 / L 7.72 MW.4932471344

10 / XL 7.72 MW.4932471345
11 / XXL 7.72 MW.4932471346

Mărime Pachet
(perechi) €/pereche Cod articol

  8 / M 12 6.75 MW.4932471606PK
  9 / L 12 6.75 MW.4932471607PK
10 / XL 12 6.75 MW.4932471608PK
11 / XXL 12 6.75 MW.4932471609PK

Mănuși de iarnă - nivel A

Mănuși de iarnă - nivel A

• Stratul de izolație va menține mâna 
caldă în timpul lucrului în condiții reci.

• Dexteritate sporită atunci când se 
lucrează cu obiecte mici.

• Căptușeală dublă pentru o căldură 
excelentă în condiții reci și pentru o 
respirabilitate ridicată toată ziua.

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EN420 și

EN388:2016 (4343C)

9.88 MW.4932471420
  9 / L 9.88 MW.4932471421
10 / XL 9.88 MW.4932471422
11 / XXL 9.88 MW.4932471423

Mănuși rezistente la tăiere - nivel C
• Oferă mai multă rezistență decât nivelul 

A, la tăiere și abraziune.
• Aderență excelentă într-o gamă largă de 

temperaturi și pe suprafețe alunecoase 
datorită nitrilului.

• Rezistență superioară la perforare pentru 
materialele ascuțite.

• Tehnologie SMARTSWIPE™ pe palmă 
și vârful degetelor degetelor - permite 
utilizarea dispozitivelor cu ecran tactil fără 
a scoate mănușa.

Mărime Pachet
(perechi) €/pereche Cod articol

  8 / M 12 8.56 MW.4932471618PK
  9 / L 12 8.56 MW.4932471619PK
10 / XL 12 8.56 MW.4932471620PK
11 / XXL 12 8.56 MW.4932471621PK

Mănuși rezistente la tăiere - nivel C

Echipament de protecție
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Mănuși de iarnă - nivel C
• Izolația de iarnă va menține mâna 

caldă în timpul lucrului în condiții reci.
• Rezistență îmbunătățită la apă pentru 

a proteja mâinile de mediul rece și 
de umiditate datorită unui strat de 
latex dublu.

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EN 420, EN 511 (02X),
EN 388:2016 (2442C)

12.07 MW.4932471347
  9 / L 12.07 MW.4932471348
10 / XL 12.07 MW.4932471349
11 / XXL 12.07 MW.4932471350

Mănuși de protecție la impact - nivel C
• Material rezistent la impact, pe partea 

din spate a mâinii și a degetelor pentru a 
reduce și a absorbi șocurile.

• Furnizează o rezistență crescută față de 
Nivelul de tăiere A, la tăiere și abraziune.

• Acoperire cu nitril pentru o protecție 
sporită asupra palmei.

• Aderență excelentă într-o gamă largă de 
temperaturi și pe suprafețe alunecoase 
datorită nitrilului.

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EN ISO 21420 și 

EN388:2016 (4343CP)

27.80 MW.4932478127
  9 / L 27.80 MW.4932478128
10 / XL 27.80 MW.4932478129
11 / XXL 27.80 MW.4932478130

Mănuși de protecție la impact - lucrări de demolare
• Material rezistent la impact, pe partea 

din spate a mâinii și a degetelor.
• Palmele și vârfurile degetelor armate 

cu ARMORTEX™: durabilitate 
ridicată și protecție a mâinii.

• Aderență superioară pe suprafețe 
uleioase sau umede.

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EN ISO 21420 și 

EN388:2016 (4343CP)

30.70 MW.4932471908
  9 / L 30.70 MW.4932471909
10 / XL 30.70 MW.4932471910
11 / XXL 30.70 MW.4932471911

Mănuși de protecție hibride, din piele
• Tehnologie SMARTSWIPE™ - 

permite utilizarea dispozitivelor cu 
ecran tactil fără a scoate mănușile.

• Palmă din piele pentru o durabilitate 
extinsă și protecție a mâinilor.

• Pielea sintetică de pe spatele 
mâinii oferă mai multă dexteritate și 
respirabilitate în timpul lucrului.

• Palmă întărită pentru un plus 
de confort și protecție în timpul 
manipulării obiectelor grele.

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EN420 și

EN388:2016 (2122X)

29.80 MW.4932471912
  9 / L 29.80 MW.4932471913
10 / XL 29.80 MW.4932471914
11 / XXL 29.80 MW.4932471915

Mănuși de iarnă - nivel C

Mărime Pachet
(perechi) €/pereche Cod articol

  8 / M 12 10.56 MW.4932471610PK
  9 / L 12 10.56 MW.4932471611PK
10 / XL 12 10.56 MW.4932471612PK
11 / XXL 12 10.56 MW.4932471613PK

Echipament de protecție
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Mănuși de protecție fără degete
• Concepute să asigure cea mai bună 

dexteritate la manevrarea obiectelor de 
dimensiuni reduse.

• Cusătură întărită la nivelul palmei și a 
degetului mare.

• Ușoare și permeabile.
• Căptușeala care permite eliminarea 

transpirației asigură confort întreaga zi.
• Porțiune integrată pentru ștergerea 

transpirației.
• Sistem de închidere velcro.

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EC 2, EN 420 și

EN 388

23.19 MW.48229741
  9 / L 23.19 MW.48229742
10 / XL 23.19 MW.48229743
11 / XXL 23.19 MW.48229744

Mănuși de protecție FREE-FLEX
• Tehnologie SMARTSWIPE™ pentru 

articulație, palmă și vârful degetelor.
• Mănuși flexibile și elastice. Ușoare și 

permeabile.
• Cusătură întărită la nivelul degetului 

mare.
• Vârfurile degetelor oferă o mare 

dexteritate.
• Porțiune integrată pentru ștergerea 

transpirației.

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EC 2, EN 420 și

EN 388

17.63 MW.48229711
  9 / L 17.63 MW.48229712
10 / XL 17.63 MW.48229713
11 / XXL 17.63 MW.48229714

Mănuși de protecție - lucrări de demolare
• Palmele și vârfurile degetelor armate cu 

ARMORTEX™.
• Durabilitate ridicată și protecție a mâinii.
• Tehnologie SMARTSWIPE™ pentru 

degetul arătător. Tehnologia capacitivă 
pentru degetul arătător permite utilizarea 
dispozitivelor cu ecran tactil fără a scoate 
mănușa sau a utiliza degetele murdare.

• Căptușeală permeabilă. Asigură un 
confort maxim și permeabilitate.

• Protecție pentru articulațiile degetelor. 
Căptușeala TPR asigură protecția 
articulațiilor.

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EC 2, EN 420 și
EN 388 - 2221

24.17 MW.48229731
  9 / L 24.17 MW.48229732
10 / XL 24.17 MW.48229733
11 / XXL 24.17 MW.48229734

Mănuși de protecție din piele
• Piele fină de capră pentru o durabilitate și o 

protecție sporită a mâinii.
• Palmă întărită pentru un plus de confort și 

protecție în timpul manipulării obiectelor 
grele.

• Cusătură individuală pentru confort în 
utilizare îndelungată.

• Tehnologie SMARTSWIPE™ - permite 
utilizarea dispozitivelor cu ecran tactil fără a 
scoate mănușile.

Mărime Certificare €/pereche Cod articol

  8 / M
EN420 și

EN388:2016 (2122X)

24.17 MW.4932478123
  9 / L 24.17 MW.4932478124
10 / XL 24.17 MW.4932478125
11 / XXL 24.17 MW.4932478126

Echipament de protecție
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Mănuşi de protecţie Ansell PowerFlex 80-100

Mănuşi de protecţie Ansell HyFlex 11-920

Mănuşi de protecţie de iarnă - PowerFlex 80-400

Mănuşi de protecţie Ansell HyFlex 11-618

Denumire Mărime €/pereche Cod articol

HyFlex 11-618
8 4.77 EDE.489465
9 4.77 EDE.489458

10 4.77 EDE.489441

Hyflex 11-618 este o mănuşă subţire, ce oferă un grad înalt de 
confort și sensibilitate remarcabilă pentru manipulari delicate.
Concepută pentru o gamă largă de aplicaţii uşoare în medii uscate sau puţin 
uleioase, mănuşa HyFlex 11-618 reprezintă alegerea ideală pentru utilizatorii 
care au nevoie de un grad superior de sensibilitate si precizie. Nivelurile de 
rezistenţă a mănuşii o recomandă ca o soluţie durabilă.

• Material: nailon acoperit cu poliuretan
• Stil mansetă: manşetă elastică.
• Rezistenţă la abraziune.
• Rezistenţă la muchii ascuţite.
• Normă: EN 388.

3121

2231

3131

2242

Denumire Mărime €/pereche Cod articol
PowerFlex 80-100 8 3.49 EDE.172895*

Manuşile PowerFlex 80-100 sunt destinate utilizării într-o gama 
largă de aplicaţii de manipulare si transport. Graţie acoperirii din 
cauciuc natural, aceasta oferă o excelentă performanţă mecanică globală 
cu protecţie şi durabilitate maximă. Suprafaţa cu pliuri în relief a acoperirii 
cu latex conferă manuşii o priză excelentă atât în aplicaţiile uscate, cât şi în 
cele umede.
• Material: poliester și bumbac 

acoperit cu cauciuc.
• Stil mansetă: manşetă elastică.
• Rezistenţă la abraziune.
• Rezistenţă la muchii ascuţite.
• Normă: EN 388.

Denumire Mărime €/pereche Cod articol

HyFlex 11-920
8 7.05 EDE.489403
9 7.05 EDE.489397

10 7.05 EDE.489380

Mănuşile HyFlex 11-920 protejează pielea faţă de contaminarea 
cu ulei. Beneficiind de tehnologia brevetată Ansell Grip Technology, 
acestea permit utilizatorilor să manipuleze uşor piese de dimensiuni 
mici și medii uleioase.

• Material: nailon acoperit cu nitril.
• Stil manşetă: manşetă elastică 
• Rezistenţă la abraziune.
• Rezistenţă la muchii ascuţite.
• Antistatice conform EN1149.
• Normă: EN 388.

• Material: bumbac, acryl, acoperit cu 
latex din cauciuc natural.

• Mănuși căptușite ce asigură o 
protecție la rece foarte bună: 
max. -30°C.

• Norme: EN 388, EN 407, EN 511.
• Priză bună pe suprafeţe umede 

dar şi uscate.

Denumire Mărime €/pereche Cod articol

PowerFlex 80-400
  8 10.38 EDE.488390
  9 10.38 EDE.488383
10 10.38 EDE.488376

Echipament de protecție

Mănuşi de protecţie “Fitter-Bau”Mănuşi de protecţie “Fitter-Premium”
• Mănuși cu micro porozități din 

spumă nitrilată.
• Rezistente la abraziune ce asigură 

o prindere foarte bună.
• Mănuși ergonomice, flexibile, ce 

permit pielii să respire.
• Norme: EN 388.

• Mănuși din nailon acoperit cu latex.
• Recomandate pentru construcții.
• Mănuși cu flexibilitate excelentă 

și rezistență la abraziune.
• Norme: EN 388.

Denumire Mărime €/pereche Cod articol

Fitter-Premium

  8 4.34 EDE.783279
  9 4.34 EDE.783262
10 4.34 EDE.783255
11 4.34 EDE.783248

Denumire Mărime €/pereche Cod articol

Fitter-Bau

  8 3.33 EDE.784214
  9 3.33 EDE.784207
10 3.33 EDE.784191
11 3.33 EDE.784184

4121 3131
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• Mănuși cu micro porozități din spumă nitrilată, 
ce asigură prinderea chiar și a obiectelor ușor 
uleioase.

• Material: tricot din nailon, fără cusătură.
• Normă: EN 388.

• Material: tricot din nailon cu înveliş 
moale din poliuretan.

• Mănuși extrem de sensitive concepute 
special pentru electronică, industrie de 
înaltă tehnologie, farmaceutică.

• Normă: EN 388.

• Material: tricot din nailon cu 
înveliş din poliuretan.

• Mănuși cu prindere sigură ce 
pot fi spălate.

• Normă: EN 388.

• Material: tricot din nailon cu 
înveliş din poliuretan.

• Mănuși cu prindere sigură ce 
pot fi spălate.

• Normă: EN 388.

Mănuşi de protecţie “Fitter-Foam“Mănuşi de protecţie “Fitter-Sensitive”

Mănuşi de protecţie “Fitter alb” Mănuşi de protecţie “Fitter gri”

Denumire Mărime €/pereche Cod articol

Fitter Foam

  8 4.11 EDE.750073
  9 4.11 EDE.750080
10 4.11 EDE.750097
11 4.11 EDE.750103

Denumire Mărime €/pereche Cod articol

Fitter-Sensitive

  7 1.03 EDE.794008
  8 1.03 EDE.793995
  9 1.03 EDE.793988
10 1.03 EDE.793971

Denumire Culoare Mărime €/pereche Cod articol

Fitter - culoare albă

  7 1.03 EDE.794084
  8 1.03 EDE.794077
  9 1.03 EDE.794060
10 1.03 EDE.794053

Denumire Culoare Mărime €/pereche Cod articol

Fitter - culoare gri

  7 1.03 EDE.794046
  8 1.03 EDE.794039
  9 1.03 EDE.794022
10 1.03 EDE.794015

3131

3131 3131

3131

Mănuşi de protecţie “Fitter-Flex”Mănvuşi de protecţie “Fitter-Max”
• Material: nailon cu spumă de nitril.
• Norme: EN 420, EN 388.

• Material: nailon și elastan, 
acoperite cu nitril.

• Rezistente la abraziune ce asigură 
o prindere foarte bună.

• Norme: EN 388.

Denumire Mărime €/pereche Cod articol

Fitter-Max

  8 3.95 EDE.785488
  9 3.95 EDE.785495
10 3.95 EDE.785556
11 3.95 EDE.785501

Denumire Mărime €/pereche Cod articol

Fitter-Flex

  8 3.78 EDE.768801
  9 3.78 EDE.768795
10 3.78 EDE.768788
11 3.78 EDE.768771

4141 4131

3142

• Mănușă tricotată din fibre mixte cu 
aplicații PVC punctiforme.

• Manșetă elastică.
• Normă: EN 388.

Mănuşi cu feţe antialunecare “Packer”

Denumire Culoare Mărime €/pereche Cod articol

Packer - culoare albă
  7 1.57 EDE.794343
  8 1.57 EDE.794336
  9 1.57 EDE.794329
10 1.57 EDE.794312

Packer - culoare albastră

  7 1.65 EDE.794305
  8 1.65 EDE.794299
  9 1.61 EDE.794282
10 1.65 EDE.794275
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• Material: partea anterioară - piele șpalt 
bovină, partea superioară - bumbac.

• Cusătură dublă.
• Grosimea pielii: 1.2 mm.
• Manșetă din pânză.
• Normă: EN 388.

• Față și mâneci din piele de 
bovină rezistentă la căldură 
și foc.

• Spate din țesătură ignifugă 
și astfel previne transpirația.

• Din piele de bovină rezistentă 
la căldură și foc.

Mănuşi de protecţie “Digger”

Șorț pentru sudurăJachetă pentru sudură

Denumire Mărime €/pereche Cod articol

Digger

  8 2.69 EDE.785419
  9 2.69 EDE.785426
10 2.69 EDE.794404
11 2.69 EDE.785402

Denumire Dimensiuni (cm) €/buc. Cod articol
Șorț pentru sudură 100 x 60 20.24 SW.1616300

Denumire Mărime €/buc. Cod articol

Jachetă pentru sudură L 44.90 SW.1616200L
XL 44.90 SW.1616200XL

3143

Echipament de protecție

• Piele premium de bovină, foarte moale.
• Căptușeală, pentru un confort deosebit.
• Manșetă lungă de protecție.
• Dexteritate mai bună a degetului 

arătător ce nu are protecție 
suplimentară. Astfel, prinderea este mai 
ușoară.

Mănuşi pentru sudură MIG/MAG - Basic

Denumire Mărime Lungime (mm) €/pereche Cod articol
MIG/MAG

Basic
L 355 6.93 SW.1616110L

XL 360 6.93 SW.1616110XL

• Piele premium de bovină, foarte moale.
• Căptușeală, pentru un confort deosebit.
• Manșetă lungă de protecție.
• Dexteritate mai bună a degetului 

arătător ce nu are protecție 
suplimentară. Astfel, prinderea este mai 
ușoară.

• Palma din piele de bovină, strat dublu.

Mănuşi pentru sudură cu protecție dublă MIG/MAG - Pro

Denumire Mărime Lungime (mm) €/pereche Cod articol
MIG/MAG

Pro
L 355 8.36 SW.1616111L

XL 360 8.36 SW.1616111XL

• Palma din piele de capră, foarte 
moale.

• Partea superioară din piele de bovină.
• Manșetă lungă de protecție.

Mănuşi pentru sudură WIG - Basic

Denumire Mărime Lungime (mm) €/pereche Cod articol

WIG Basic
M 325 10.13 SW.1616120M
L 330 10.13 SW.1616120L

XL 340 10.13 SW.1616120XL

• Mănușă confecționată complet 
din piele de capră.

• Manșetă lungă de protecție.
• Palma căptușită cu spumă 

pentru confort sporit.
• Dexteritate mai bună a 

degetului arătător ce nu are 
protecție suplimentară. Astfel, 
prinderea este mai ușoară.

Mănuşi pentru sudură WIG - Pro

Denumire Mărime Lungime (mm) €/pereche Cod articol

WIG Pro
M 325 13.01 SW.1616121M
L 330 13.01 SW.1616121L

XL 340 13.01 SW.1616121XL
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• Din plastic flexibil, transparent.
• Orificiul de ventilație acoperit 

cu sită.
• Rezistenți la acizi, fum, praf.
• Conform 

EN 166 B 0196 CE.

Lentile de rezervă

Ochelari de protecție reglabili din plastic

Ochelari de sudură cu lentile rabatabile

Ochelari de sudură

Ochelari de protecție transparenți

Ochelari de protecție din plastic

Culoare lentile €/pereche Cod articol
incolor 6.43 SW.1600500
5A DIN 9.12 SW.1600505

Culoare lentile €/pereche Cod articol
incolor 8.16 SW.1600305

Culoare lentile €/pereche Cod articol
incolor 3.39 SW.1600400
5A DIN 3.64 SW.1600465

Culoare lentile €/pereche Cod articol
incolor 7.26 SW.1600200
5A DIN 6.55 SW.1600205

Denumire Lungime (cm) €/pereche Cod articol
Mâneci protectoare 48 15.03 SW.1616400

Denumire Lungime (cm) €/pereche Cod articol
Jambiere 30 16.72 SW.1616500

Culoare lentile €/pereche Cod articol
incolor 3.12 SW.1600100

Echipament de protecție

Ø
(mm) Culoare €/buc. Cod articol

50 incolor fără impurităţi 0.99 SW.1600800
5A DIN 0.60 SW.1600805

• Înlocuirea facilă a 
lentilelor Ø50 mm 
cu ajutorul unui 
şurub randalinat.

• Ramă moale.

• Corp moale şi stabil 
din PVC.

• Recomandat pentru purtătorii 
de ochelari.

• Lentile Ø50 mm 5A DIN 
rabatabile, sub care se află 
geam incolor.

• Conform EN 166 3 4 F0196 CE.

• Înlocuirea facilă a 
lentilelor cu ajutorul 
unui şurub randalinat.

• Ramă moale.
• Pentru lentile 

Ø50 mm DIN.

• Braţ cu reglare pe 
lungime înclinare.

• Execuţie facilă şi comodă.
• Disc profilat bombat.

• Din piele rezistentă la 
căldură și foc.

• Închidere velcro în partea 
superioară a brațului 
și la încheietura mâinii.

• Jambiere din piele rezistentă la 
căldură și foc.

JambiereMâneci protectoare
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Avantajele oferite de căştile de 
protecţie automate VarioProtect:
• Acoperire şi protecţie completă a feţei împotriva 

stropilor şi a scânteilor.

• Protecţie eficientă a ochilor prin întunecarea 
automată după un timp de reacție foarte scurt 
imediat ce arcul este aprins.

• Un filtru împotriva radiaţiilor ultraviolete şi 
infraroşii, strat polarizant şi elemente de cristale 
lichide controlate electronic ce detectează arcul 
de sudură și comută rapid.

• Prin intermediul sistemului electronic, cristalele 
lichide acţionează ca obturatoare de lumină care 
identifică arcul electric de sudură şi reacţionează 
imediat la aceasta prin afişarea unei imagini 
întunecate sau luminoase. 

• Filtrul împotriva radiaţiilor, ultraviolete şi infraroşii 
reţine permanent radiaţia nocivă.

• La unele modele, nivelul de protecție poate fi 
reglat de pe exteriorul căștii fără a fi nevoie să 
scoateți casca.

• Întunecarea automată a filtrului de sudură poate 
fi dezactivată și casca poate fi utilizată pentru 
operații de șlefuire.

• Cu ajutorul întrerupătorului temporizat, timpul de 
reacţie poate fi reglat în funcție de necesităţi.

• Ambele mâini libere, pentru manevrarea 
arzătorului şi a materialului.

• Sistem de pornire / oprire automat.

• Celule solare de calitate.

• Actualizată la tehnologiile moderne de sudură.

• Graţie sistemului automat de ponire / oprire nu 
este necesară acţionarea unei taste.

• Se utilizează la MIG / MAG sau la sudarea cu 
electrozi.

• Bandă de susţinere confortabilă, reglabilă 
printr-un simplu click. 
Banda este interschimbabilă.

• Nu se recomandă la sudarea cu laser, oxigen, 
acetilenă sau la procedeele de sudură aferente.

Echipament de protecție

Căști de sudură - VarioProtect

• Căști VarioProtect cu display multicolor și câmp 
vizual panoramic de 180°.

• Caseta True Color în fereastra principală de vizualizare 
pentru un control sporit: vizibilitate în culori reale cu mai 
mult contrast îmbunătățește detectarea suprafețelor și a 
tuturor elementelor din spațiul de lucru.

• Geamurile suplimentare laterale asigură un câmp vizual 
de 180°.

• Căști VarioProtect cu display frontal multicolor, 
display-uri laterale verzi și câmp vizual panoramic de 
180°.

• Caseta True Color în fereastra principală de vizualizare 
pentru un control sporit: vizibilitate în culori reale cu mai 
mult contrast îmbunătățește detectarea suprafețelor și a 
tuturor elementelor din spațiul de lucru.

• Geamurile suplimentare laterale asigură un câmp vizual 
de 180°.

• Căști VarioProtect cu display frontal multicolor.
• Caseta True Color în fereastra principală de vizualizare 

pentru un control sporit: vizibilitate în culori reale cu mai 
mult contrast îmbunătățește detectarea suprafețelor și a 
tuturor elementelor din spațiul de lucru.

• Căști VarioProtect cu display frontal verde.
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Echipament de protecție

Cască automată de protecţie VarioProtect - Panoramic - TrueColor Display - W DIGITAL TC

Cască automată de protecţie VarioProtect - Panoramic - TrueColor Display - PANORAMA-W TC

• Potrivită pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG, WIG și șlefuire.
• Câmp vizual Panoramic 180°, multicolor.
• Fabricată din nylon.
• Reglaj digital pentru operare simplă și intuitivă.
• 5 senzori.
• Alimentare cu celule solare și baterii (CR2032).
• Protecție la strălucire - Clasa 4.
• Evaluare 1/1/1/1 (*).

• Potrivită pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG, WIG și șlefuire.
• Câmp vizual Panoramic 180°, multicolor.
• Fabricată din nylon.
• Reglaj cu potențiometru.
• 4 senzori.
• Alimentare cu baterii CR2450.
• Protecție la strălucire - Clasa 3.
• Evaluare 1/1/1/1 (*).

(*) Evaluare clasă optică / clasă de împrăștiere / clasă de omogenitate / clasă de câmp vizual.

Model W DIGITAL TC
Cod Articol SW.1654040
€/buc. 253.00
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 115 x 85
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 4-8 / 8-14
Timp de reactie standard la lumină (ms) 40
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 60 - 1200

Dimensiuni (mm) 249 x 296 x 334
Greutate totală (g) 570

Model PANORAMA-W TC
Cod Articol SW.1651010
€/buc. 193.00
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 115 x 85 / 80 x 68
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 4-8 / 8-12
Timp de reactie standard la lumină (ms) 40
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 150 - 800

Greutate totală (g) 610

Componente de schimb €/buc. Cod articol
1. Geam exterior de protecţie 2.15 SW.1662120
2. Geam interior de protecţie 1.86 SW.1662121
3. Bandă de susţinere frontală 3.25 SW.1662122
4. Bandă de susţinere completă 10.07 SW.1662123

Componente de schimb €/buc. Cod articol
1. Geam exterior de protecţie 2.22 SW.1662165
2. Geam interior de protecţie 1.86 SW.1662121
3. Bandă de susţinere frontală 3.25 SW.1662122
4. Bandă de susţinere completă 10.07 SW.1662123
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Cască automată de protecţie VarioProtect - Panoramic - TrueColor Display - PANORAMA W R-TC

Cască automată de protecţie VarioProtect - TrueColor Display - 3XL-W DIGITAL TC

• Potrivit pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG, WIG și șlefuire.
• Câmp vizual Panoramic 180°. Geam central - multicolor, 

geamuri laterale - verzi.
• Fabricată din nylon.
• Reglaj digital pentru operare simplă și intuitivă.
• 4 senzori.
• Alimentare cu celule solare și baterii (CR2032).
• Protecție la strălucire - Clasa 3 (central) / 5 (laterale).
• Evaluare 1/1/1/1 (*).

• Potrivit pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG, WIG și șlefuire.
• Câmp vizual central mare, multicolor. Geamuri laterale mari.
• Fabricată din nylon.
• Comutare între modurile sudură/șlefuire fără îndepărtarea căștii.
• Reglaj digital pentru operare simplă și intuitivă.
• 5 senzori.
• Alimentare cu celule solare și 2 baterii (CR2032).
• Protecție la strălucire - Clasa 4.
• Evaluare 1/1/1/1 (*).

Model PANORAMA W R-TC
Cod Articol SW.1654070
€/buc. 96.00
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 100 x 67
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 5-9 / 9-13
Timp de reactie standard la lumină (ms) 40
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 150 - 800

Dimensiuni (mm) 249 x 298 x 334
Greutate totală (g) 540

Model 3XL-W DIGITAL TC
Cod Articol SW.1654030
€/buc. 149.00
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 100 x 93
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 4-8 / 8-13
Timp de reactie standard la lumină (ms) 40
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 60 - 1200

Dimensiuni (mm) 252 x 289 x 336
Greutate totală (g) 550

Componente de schimb €/buc. Cod articol
1a. Geam exterior de protecţie 2.15 SW.1662140
1b. Geam interior frontal de protecţie 0.71 SW.1662141
2.   Set de geamuri laterale 7.13 SW.1662142
5.   Bandă de susţinere completă 10.07 SW.1662123
6.   Bandă de susţinere frontală 3.25 SW.1662122

Componente de schimb €/buc. Cod articol
1. Geam exterior de protecţie 1.22 SW.1662100
2. Geam interior de protecţie 1.08 SW.1662136
3. Set de geamuri laterale 9.28 SW.1662130
4. Bandă de susţinere frontală 3.25 SW.1662122
5. Bandă de susţinere completă 10.07 SW.1662123

Echipament de protecție

(*) Evaluare clasă optică / clasă de împrăștiere / clasă de omogenitate / clasă de câmp vizual.
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Cască automată de protecţie VarioProtect - TrueColor Display - 3XL-W SW TC

Cască automată de protecţie VarioProtect - TrueColor Display - XXL-W-2 TC

• Potrivit pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG, WIG și șlefuire.
• Câmp vizual central mare, multicolor. Geamuri laterale mari.
• Fabricată din nylon.
• Setarea nivelului de întuneric fără îndepărtarea căștii
• 4 senzori.
• Alimentare cu celule solare și 2 baterii (CR2032).
• Protecție la strălucire - Clasa 4.
• Evaluare 1/1/1/1 (*).

• Potrivit pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG, WIG și șlefuire.
• Câmp vizual central mare, multicolor.
• Fabricată din poliamidă.
• Ușor de operat chiar și cu mănuși de sudură.
• 4 senzori.
• Alimentare cu celule solare și o baterie CR2450.
• Protecție la strălucire - Clasa 4.
• Evaluare 1/1/1/1 (*).

Model XXL-W-2 TC
Cod Articol SW.1654025
€/buc. 96.00
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 100 x 73
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 4-13
Timp de reactie standard la lumină (ms) 300
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 250 - 800

Dimensiuni (mm) 244 x 295 x 323
Greutate totală (g) 500

Componente de schimb €/buc. Cod articol
3a. Bandă de susţinere frontală 0.62 SW.1662023
3b. Bandă de susţinere completă 12.24 SW.1662032
4.   Geam interior de protecţie 1.14 SW.1662076
5.   Geam exterior de protecţie 1.29 SW.1662075

Echipament de protecție

Model 3XL-W SW TC
Cod Articol SW.1651005
€/buc. 104.00
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 100 x 93
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 5-9 / 9-13
Timp de reactie standard la lumină (ms) 100
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 150 - 800

Dimensiuni (mm) 247 x 194 x 324
Greutate totală (g) 510

Componente de schimb €/buc. Cod articol
1. Geam exterior de protecţie 1.22 SW.1662100
2. Geam interior de protecţie 1.08 SW.1662101
3. Bandă de susţinere completă 10.07 SW.1662123
4. Bandă de susţinere frontală 3.25 SW.1662122
6. Set de geamuri laterale 9.28 SW.1662130

(*) Evaluare clasă optică / clasă de împrăștiere / clasă de omogenitate / clasă de câmp vizual.
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Cască automată de protecţie VarioProtect - TrueColor Display - XXL-W-2 TC

Cască automată de protecţie VarioProtect - TrueColor Display - XL-W TC
• Potrivit pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG, WIG și șlefuire.
• Câmp vizual central multicolor.
• Fabricată din nylon.
• Comutare între modurile sudură/șlefuire fără trepte.
• Setarea nivelului de întuneric fără îndepărtarea căștii.
• 2 senzori.
• Alimentare cu celule solare și 2 baterii CR2032.
• Protecție la strălucire - Clasa 4.
• Evaluare 1/1/1/2 (*).

Model XXL-W-2 TC
Cod Articol SW.1654025-2
€/buc. 96.00
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 100 x 73
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 9-13
Timp de reactie standard la lumină (ms) 300
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 150 - 800

Dimensiuni (mm) 244 x 295 x 323
Greutate totală (g) 430

Model XL-W TC
Cod Articol SW.1651000
€/buc. 48.30
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 100 x 49
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 9-13
Timp de reactie standard la lumină (ms) 100
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 150 - 800

Dimensiuni (mm) 238 x 175 x 334
Greutate totală (g) 490

Componente de schimb €/buc. Cod articol
3a. Bandă de susţinere completă 12.24 SW.1662032
3b. Bandă de susţinere frontală 10.07 SW.1662123
4.   Geam interior de protecţie 1.14 SW.1662076
5.   Geam exterior de protecţie 1.29 SW.1662075

Componente de schimb €/buc. Cod articol
3.   Bandă de susţinere completă 12.24 SW.1662102
4.   Bandă de susţinere frontală 0.64 SW.1662112
5a. Geam exterior de protecţie 1.07 SW.1662155
5b. Geam interior de protecţie 0.57 SW.1662156

Echipament de protecție

• Potrivit pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG, WIG și șlefuire.
• Câmp vizual central mare, multicolor.
• Fabricată din poliamidă.
• Ușor de operat chiar și cu mănuși de sudură.
• 4 senzori.
• Alimentare cu celule solare și baterii (CR2450).
• Protecție la strălucire - Clasa 4.
• Evaluare 1/1/1/1 (*).

(*) Evaluare clasă optică / clasă de împrăștiere / clasă de omogenitate / clasă de câmp vizual.



Echipament de lucru

11.15

Cască automată de protecţie VarioProtect - Green Display - XXL W

Cască automată de protecţie VarioProtect - Green Display - M-W
• Potrivit pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG, WIG și șlefuire.
• Câmp vizual central, verde.
• Fabricată din polipropilenă.
• 2 senzori.
• Alimentare cu celule solare și baterie (CR2032).
• Protecție la strălucire - Clasa 4.
• Evaluare 1/1/1/2 (*).

Model XXL W
Cod Articol SW.1654010
€/buc. 88.60
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 100 x 65
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 4-8 / 9-13
Timp de reactie standard la lumină (ms) 300
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 150 - 800

Dimensiuni (mm) 225 x 230 x 290
Greutate totală (g) 460

Model M-W
Cod Articol SW.1653990
€/buc. 33.90
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 91 x 42
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 9-13
Timp de reactie standard la lumină (ms) 500
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 150 - 800

Dimensiuni (mm) 244 x 295 x 323
Greutate totală (g) 430

Componente de schimb €/buc. Cod articol
5. Geam exterior de protecţie 1.22 SW.1662030
4. Geam interior de protecţie 1.08 SW.1662031
3. Bandă de susţinere completă 12.24 SW.1662032
6. Bandă de susţinere frontală 0.62 SW.1662023

Componente de schimb €/buc. Cod articol
1. Geam exterior de protecţie 0.50 SW.1662110
2. Geam interior de protecţie 0.35 SW.1662111
3. Bandă de susţinere frontală 0.64 SW.1662112
4. Bandă de susţinere completă 5.39 SW.1662113

Echipament de protecție

• Potrivit pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG, WIG și șlefuire.
• Câmp vizual central mare, verde.
• Fabricată din poliamidă.
• 4 senzori.
• Alimentare cu celule solare și bateri (CR2450).
• Protecție la strălucire - Clasa 3.
• Evaluare 1/1/1/1 (*).

(*) Evaluare clasă optică / clasă de împrăștiere / clasă de omogenitate / clasă de câmp vizual.
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Echipament de protecție

(*) Evaluare clasă optică / clasă de împrăștiere / clasă de omogenitate / clasă de câmp vizual.

Cască automată de protecţie VarioProtect - Green Display - L-W

Cască automată de protecţie VarioProtect - Green Display - 3XL-W

• Potrivit pentru sudarea cu electrozi și MIG/MAG.
• Câmp vizual central, verde.
• Fabricată din nylon.
• 4 senzori.
• Alimentare cu celule solare.
• Protecție la strălucire - Clasa 4.
• Evaluare 1/1/2/1 (*).

• Potrivit pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG și WIG.
• Câmp vizual central mare, verde.
• Fabricată din nylon.
• 4 senzori.
• Alimentare cu celule solare și baterie.
• Protecție la strălucire - Clasa 4.
• Evaluare 1/1/1/2 (*).

Model L-W
Cod Articol SW.1653995*
€/buc. 34.30
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 98 x 43
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 9-13
Timp de reactie standard la lumină (ms) 300
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 250 - 800

Greutate totală (g) 490

Model 3XL-W
Cod Articol SW.1654020*
€/buc. 81.00
Caracteristici tehnice
Geam central (mm) 100 x 93
Protectie UV/IR Permanent DIN 16
Niveluri de protecţie DIN 5-13
Timp de reactie standard la lumină (ms) 100
Timp de reacţie de la 
luminos la intunecat, variabil (ms) 150 - 800

Greutate totală (g) 535

Componente de schimb €/buc. Cod articol
1. Geam exterior de protecţie 1.22 SW.1662030
2. Geam interior de protecţie 1.00 SW.1662040
5. Bandă de susţinere completă 12.24 SW.1662032

Componente de schimb €/buc. Cod articol
1. Geam exterior de protecţie 1.22 SW.1662100
2. Geam interior de protecţie 1.08 SW.1662101
4. Bandă de susţinere frontală 0.64 SW.1662103
5. Bandă de susţinere completă 12.24 SW.1662102
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Echipament de protecție

Măşti de protecţie

Geamuri şi lentile de rezervă

Model Mască manuală
de sudură D

Mască manuală
de sudură G

Mască manuală
de sudură G

cu vizor

Mască manuală
pentru protecţia

capului G

Mască manuală
pentru protecţia

capului P
Cod articol SW.1600610 SW.1600620 SW.1600600 SW.1600710 SW.1600720
€/buc. 9.98 16.41 23.01 24.23 10.93
Caracteristici
Material Fibră diamantată Fibră de sticlă Fibră de sticlă Fibră de sticlă Polipropilenă
Bentiță pentru protecția capului - SW.1600711 SW.1600721
€/buc. - 9.47 6.16

Denumire Dimensiune
(mm) €/buc. Cod articol

Geamuri de rezervă
protector transparent

90 x 110

0.23 SW.1601300
DIN   9A 1.26 SW.1601009
DIN 10A 1.26 SW.1601010
DIN 11A 1.34 SW.1601011
DIN 12A 1.26 SW.1601012
DIN 13A 1.14 SW.1601013
DIN   9A  reflectorizant 3.39 SW.1601109
DIN 10A  reflectorizant 3.39 SW.1601110
DIN 11A  reflectorizant 3.39 SW.1601111
DIN 12A  reflectorizant 3.99 SW.1601112
DIN 13A  reflectorizant 3.39 SW.1601113

Măştile se livrează
fără geam de protecţie
(90 x 110 mm)

Clasă de protecție DIN recomandată

(*) Evaluare clasă optică / clasă de împrăștiere / clasă de omogenitate / clasă de câmp vizual.

Cască de protecţie pentru șlefuire VarioProtect - Grind
• Ideală pentru lucrări de 

șlefuire, prelucrarea metalelor 
și a lemnului.

• Asigură un câmp vizual mare.
• Fabricată din nylon.
• Rezistentă la temperaturi 

între -10°C - +55°C.
• Confort maxim datorită benzii 

de susținere reglabile.

Model VarioProtect Grind
Cod Articol SW.1654200
€/buc. 33.50
Caracteristici tehnice
Norme CE, ANSI, CSA, AS/NZS

Dimensiuni (mm) 350 x 250 x 190

Greutate totală (g) 385

Componente de schimb €/buc. Cod articol
1. Bandă de susţinere completă 7.13 SW.1662235
3. Geam interior de protecţie 0.64 SW.1662233
4. Geam exterior de protecţie 3.81 SW.1662232
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Produse pentru curățare și întreținere

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

Utilizare: Curățenie / protecție. Aceste 
produse au o arie largă de utilizare, atât 
casnic pentru curățenie cât și industrial 
pentru îndepărtarea grăsimilor, 
uleiurilor, cernelurilor sau a diverselor 
lichide petroliere.

Denumire Dimensiuni
L x l (mm) €/buc. Cod articol

Lavete din bumbac 400 x 400 0.18 RCS.LV14040
Lavete albe din bumbac 0.20 RCS.LV14040A

Lavetă din bumbac, 400 x 400 mm

Denumire Pachet 
(buc.) €/buc. Cod articol

Lavetă din bumbac 100 0.17 RCS.LV14040PK

Cremă de îngrijire a mâinilor
• Cremă de zi, emulsie, ușor uleioasă, 

absorbită rapid, conținând silicon, 
parfumată.

• Reduce inflamația și ajută la vindecarea 
rănilor.

• Aplicație: îngrijire, protecție și regenerare 
a pielii, după terminarea lucrului; ideală 
pentru ateliere de imprimare și ateliere 
de reparații auto, ateliere de prelucrare a 
cauciucului, a pielei și a textilelor, industria 
de inginerie mecanică.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
100 flacon 2.91 EDE.564984

Lavete din bumbac - ambalate (10 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.

Ambalare: 10 kg.

Denumire Ambalare
(kg)

€/
pachet €/kg. Cod articol

Lavete din bumbac 10 3.52 RCS.LV4030K10/P
Lavete albe din bumbac 10 4.28 RCS.LV4030AK10/P

Lichid de spălare mâini
• Spălare ușoara, fără săpun, 

biodegradabil și pH neutru.
• Aplicație: săpun lichid pentru 

aplicare ușoară chiar și în utilizare 
îndelungată.

• Ideal pentru utilizarea în birouri și 
clădiri administrative precum pentru 
instalații de spălare și toalete.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
1000 bidon 5.06 EDE.564939

Pastă de spălat pe mâini
• Fără fosfați; biodegradabilă.
• Combinație cu agenți activi 

pentru îngrijirea pielii.
• Conține microgranule fine.
• Aplicare de preferință pentru 

murdăriri moderate și intense 
cauzate de materiale insolubile în 
apă bazate pe unsori și pigmenți.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  0.5 cutie   2.34 EDE.564281
10.0 găleată 20.88 EDE.349741

Cremă de spălat pe mâini
• Cremă pentru spălarea mâinilor ce 

conține materiale abrazive din plastic 
cu granulație fină; în combinație cu 
agenții activi de înaltă performanță 
asigură curățatea rapidă și usoară.

• Pentru murdăriile cele mai persistente 
cum ar fi cernelurile de imprimare, 
vopsele proaspete, gudron, etc., ce 
nu pot fi îndepărtate fără solvenți.

• Conține substanțe pentru hidratarea 
pielii.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  250 flacon 3.93 EDE.564946
  500 cutie 4.40 EDE.564953
1000 bidon 7.63 EDE.564960
3000 bidon 17.18 EDE.564977

Produs recomandat vânzării prin magazin.
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Produse pentru curățare și întreținere

Produs recomandat vânzării prin magazin.

Spray special de curățare Orange
• Curățător universal pentru ateliere, fabrici, 

cu aromă de portocală.
• Pentru curățarea și degresarea metalelor, 

îndepărtează rezidurile de silicon, ulei, 
grăsime și murdărie.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 10.63 EDE.564533

Spray spumă de curățat
• Fără silicon; necoroziv, nu generează 

electricitate statică.
• Pentru utilizarea în ateliere, birouri, uz 

casnic și curățarea interioară a mașinilor și 
vehiculelor.

• Îndepratează murdărie, ulei, grăsime, gudron, 
etc., de pe sticlă, plastic, cauciuc, vopsea, 
metal, piatră și covoare.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 6.88 EDE.564274

Spray special de curățare pentru industrie Spray special de curățare pt. industrie
• Dislocă apă, îndepartează uleiul , 

vaselinăa, murdăria și resturi de adezivi.
• Evaporare fără reziduri.
• Nu conține silicon.

Cantitate Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 5.76 EDE.564328

Cantitate Prezentare Pachet 
(buc.) €/buc. Cod articol

500 spray 12 5.46 EDE.564328PK

Spray pentru curățarea și întreținerea oțelului inoxidabil Spray pentru curățarea oțelului inoxidabil NSF A7
• Fără silicon.
• Pentru a menține, curăța și a 

proteja oțelul inoxidabil.
• Suprafețele tratate pot fi curățate 

cu ușurință fără frecare.
• Pelicula rămasă protejează 

împotriva stropirii cu apă.
• Curăță suprafețe mari, fără urme.

• Curăță suprafețe din oțel inoxidabil. 
• Suprafețele tratate pot fi curățate cu 

ușurință fără frecare.
• Pelicula rămasă protejază împotriva 

stropirii cu apă.
• Produsul e adecvat pentru a se utiliza 

în toate domeniile industriei alimentare.
• Nu se aplică pe suprafețe fierbinți.
• Omologat NSF, categoria A7.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.08 EDE.564816

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.82 EDE.564366

Alcool etilic Acetonă
• Datorită conținutului mare de 

alcool se utilizează pentru 
curățare și degresare, pentru 
diluarea vopselelor, ca solvent și 
protecție anti-îngheț.

• Conținut 94% vol. alcool etilic, fără 
silicon.

• Inflamabil.

• Solvent cu punct de evaporare scăzut, 
putere excelentă de îndepărtare 
a vopselelor pe bază de acetat, 
nitroceluloză și metacrilat.

• Pentru diluarea vopselelor, ca soluție 
de decapare, îndepărtează grăsimile, 
vaselina și rășinile.

• Soluție de ajutor la prelucrarea plasticului.
• Putere mare de îndepărtare și curățare, 

dizolvabilitate mare în apă, fără silicon.
• Inflamabil.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
1 flacon 5.34 EDE.564991

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
1 flacon 6.46 EDE.564854
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Produse pentru curățare și întreținere

Soluție “Nitro” Universal Soluție pe bază de petrol pentru curățare

• Soluție de diluare și curățare.
• Putere mare de curățare ce 

îmbunătățește proprietatea de 
acoperire a vopselelor uzuale nitro, 
pe bază de rășină artificială și 
cauciuc clorurat.

• Pentru curățarea dispozitivelor 
și pistoalelor de vopsit, toxicitate 
joasă, conține solvenți, nu lasă 
urme, fără silicon.

• Soluție de curățare cu evaporare lentă, 
protecție anticorozivă.

• Pentru îndepărtarea ruginii și degresare, 
curățarea pieselor murdare cu ulei și 
vaselină (motoare, cutie de viteze, 
utilaje), îndepartarea gudronului.

• Nu poate fi utilizat ca și combustibil sau 
soluție de încălzire.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
1 flacon   5.60 EDE.564861
6 bidon 28.20 EDE.564878

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
1 flacon 7.23 EDE.564908

Soluție pe bază de benzină pentru curățare Soluție pe bază de terebentină pentru curățare
• Soluție fără silicon pentru curățat 

și degresat cu evaporare bună, nu 
lasă urme.

• Pentru îndepărtarea petelor de 
murdărie de pe mochete, materiale 
textile; degresare plastic, piatră, 
faianță și metal.

• Nu poate fi utilizat ca și combustibil.

• Soluție de diluare și curățare, evaporare 
lentă.

• Pentru parchet și linoleum, piatră, sticlă, 
materiale textile, accesorii de lucru.

• Diluarea vopselelor pe bază de ulei, 
rășina artificială.

• Nu poate fi utilizat ca și combustibil sau 
soluție de încălzire.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
1 flacon 6.69 EDE.564922

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
1 flacon 7.87 EDE.564915

Material absorbant pentru uleiuri minerale
• Material absorbant, industrial, pentru uleiuri 

minerale, model III/R. Absoarbe ulei, grăsimi, 
soluții de gresare și combustibili, alte lichide 
scurse.

• Dozați absorbantul cu generozitate astfel 
încât chimicalele să poată fi preluate complet.

Cantitate (kg) Prezentare €/buc. Cod articol
20 sac 14.57 EDE.301497

Date tehnice:
• 1 l de material absoarbe 0.47 l de ulei.
• Cantitate: 30 l, ~cca 20 kg.
• Granulație: 0.5 - 1 mm.
• Ph: 5.5.

Spray pentru curățarea frânelor - “EFFICIENT” Spray pentru curățarea frânelor

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 4.73 EDE.567404

Cantitate (ml) Prezentare Pachet 
(buc.) €/buc. Cod articol

500 spray 12 4.49 EDE.567404PK

• Substanță volatilă pe bază de 
hidrocarburi pentru degresat și curățat 
frânele.

• Curăță fără urme, protejează împotriva 
ruginirii imediate.

• Efect puternic de curățare, grad de 
evaporare redus.

• Nu conține hidrocarburi aromatice sau 
halogenate.

Spray pentru curățarea frânelor
• Agent universal de curățare care degresează 

cu solvenți speciali, fără hidrocarburi și silicon, 
acetonă, acetat de etil, butanol. Se usucă rapid.

• Îndepartează murdăria persistentă. 
• Se utilizează pentru curățarea tamburilor și 

a discurilor de frâna, tampoanelor de frâna, 
arcurilor, clemelor, cuplajelor, componentelor 
ambreiajelor în general, transmisiilor, 
carburatoarelor, pompelor de combustibil și alte 
părți ale motorului.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 4.30 EDE.564304

Produs recomandat vânzării prin magazin.
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Produse pentru curățare și întreținere

Spray de contactSpray de contact
• Penetrarea intensivă a umidității și un efect de 

curățare de durată.
• Suprafețele tratate devin impermeabile la apă.
• Elimină defecțiunile cauzate de umezeală de 

la sistemele de aprindere.
• Îndepărtează resturile de oxidare și de praf.
• Fără silicon.
• Rezistența la temperatură: de la -20°C până 

la +150°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
300 spray 7.56 EDE.615525

Cantitate (ml) Prezentare Pachet 
(buc.) €/buc. Cod articol

300 spray 12 7.18 EDE.615525PK

Spray silicon

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 4.58 EDE.564465

• Fără solvenți și grăsime (ulei de silicon pur).
• Formează o peliculă de protecție, lubrifiere și 

alunecare extrem de stabilă.
• Protejează împotriva umidității și a ruginii.
• Utilizare universală: lubrifiază, protejează, 

impregnează.
• Ajutor pentru montare, produs de întreținere și 

îngrijire pentru domeniul auto.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la +150°C.

• Spray de întreținere pentru interior și exterior.
• Protejează, lubrifiază și izolează fără ulei.
• Menține elasticitatea cauciucului și împiedică 

înghețarea acestuia.
• Poate fi utilizat pentru chederele de uși și 

portbagaj.
• Protejează plasticul, cauciucul, pielea.
• Elimină frecările, de ex. la trape, șine de 

glisare și încuietori.

Spray silicon - “EFFICIENT”

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 4.20 EDE.567428

Spray ceară cu protecție anticorozivă
• Formează o peliculă densă, impermeabilă 

asigurând o protecție anticorozivă.
• Protecție temporară a suprafețelor de pe 

autovehicule, unelte, mașini de construcții, 
unelte agricole, casă și grădină.

• Punct de picurare cca. 100°C.
• Fără silicon, incolor.
• Rezistența la temperatură de la -30°C până la 

+90°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.61 EDE.564601

Spray cu protecție împotriva umidității
• Film protector pentru metale pentru 

utilizarea în industrie, transport naval, 
autovehicule etc.

• Adecvat pentru plastic, electronice, metal, 
fier, oțel.

• Pătrunde și elimină umiditatea.
• Formează un film protector fin, 

microscopic, împotriva coroziunii în timpul 
prelucrării metalului sau depozitării.

• Rezistența la temperatură: 
-40 până la +70°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 4.90 EDE.006644*

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
200 spray 3.94 EDE.389983*

Spray pentru cilindrii de blocare și armături
• Elimină apa.
• Previne înghețarea încuietorilor pentru uși.
• Protecție anticorozivă de lungă durată fără 

încleiere.
• Fără rășini.

Spray cu aer comprimat

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 8.07 EDE.564441

• Pentru îndepărtarea prafului din subansamblele 
electronice, respectiv înainte de lucrările de 
întreținere și reparații.

• Pentru curățarea suprafețelor de etanșare în 
vid, a inelelor de etanșare, izolanților de înaltă 
tensiune, capetelor de prindere, sistemelor de 
vidare precum și a pompelor de echipamente în 
condiții de cameră curată pentru fabricarea de 
semiconductori.

• În timpul întreținerii ceasurilor de cuarț și 
tablourilor de bord.

• Rezistența la temperatură: până la +80°C.

Produs recomandat vânzării prin magazin.
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Spray pentru sudură Spray pentru sudură

• Previne lipirea și arderea duzelor de gaz.
• Pulverizarea în strat subțire și uniform 

formează o peliculă de separare extrem 
de eficientă.

• După utilizare, piesa de prelucrat se 
poate vopsi, galvaniza, poliza și eloxa fără 
probleme.

• Protejează duzele de sudură
• Recomandat pentru sudura cu gaz inert și 

sudura cu electrozi.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 4.15 EDE.564458

Cantitate (ml) Prezentare Pachet 
(buc.) €/buc. Cod articol

400 spray 12 3.93 EDE.564458PK

Spray detector de scurgeri
• Agent de verificare a etanșeității pentru 

sisteme presurizate.
• În plus, oferă protecție specială 

anticorozivă.
• Adecvat pentru aer comprimat, agenți de 

răcire, acetilenă, butan, petrol, dioxid de 
carbon, oxigen, propan, gaz de iluminat, 
azot, hidrogen, amoniac.

• Detectarea scurgerilor din conducte și 
recipiente sub presiune.

• Non-toxic conform DIN-DVGW.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 3.49 EDE.564397

Primer pentru sudură

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 cutie 16.90 EDE.179584*

• Soluție ce se aplică inițial la 
sudarea prin puncte.

• Protecția duzelor împotriva 
stropilor de sudură.

• Protecția împotriva coroziunii 
între piesele sudate.

Spray de răcire
• Îngheață până la -45°C.
• Piesele metalice, prin răcire se contractă și astfel 

pot fi montate mai ușor.
• Defecțiunile din panourile electrice cauzate de 

suprasolicitări termice pot fi depistate cu ușurință 
prin răcire locală.

• Utilizare: Piesele de răcit se stropesc câteva 
secunde. În funcție de durata pulverizării efectul 
de răcire poate varia.

• Nu lasă urme.
• La contactul cu corpul există pericol de 

degerare.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 8.07 EDE.564434

Spray de pornire
• Este folosit pentru pornirea motoarelor de toate 

tipurile.
• Mai ales la temperaturi scăzute precum și pe 

vreme umedă.
• Utilizare economică.
• Domeniu de aplicare: Motoare de autovehicule 

(autoturisme, autocamioane, autobuze, 
motociclete). Motoare de la cositoare, 
motostivuitoare, tractoare, motoare de bărci, 
mașini de construcții, ferăstraie electrice, 
pompe și alte unități.

• Protejează motorul și bateria.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
300 spray 4.40 EDE.409346*

Produse pentru curățare și întreținere

Soluții pentru lubrifiere

Spray multifuncțional - “EFFICIENT”

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.92 EDE.565882

Cantitate (ml) Prezentare Pachet 
(buc.) €/buc. Cod articol

400 spray 12 6.57 EDE.565882PK

Spray multifuncțional - “EFFICIENT”

• Spray multifuncțional pe bază de ulei 
mineral cu protecție anticorozivă, lubrifiant, 
proprietăți de curățare, spray de contact, 
îndepărtarea ruginei.

• Permite slăbirea şuruburilor, bolţurilor, 
piuliţelor, balamalelor, mecanismelor, rolelor 
etc., blocate datorită ruginii sau oxidării.

• Excelentă penetrare a ruginii și a coroziunii. 
Proprietăți de lubrifiere foarte bune. 
Produce o peliculă subțire de protecție, 
care protejează împotriva umezelii.

• Curățați în prealabil suprafața de tratat.

Produs recomandat vânzării prin magazin.
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Soluții pentru lubrifiere

Spray vaselină albăSpray vaselină - “EFFICIENT”
• Fără silicon. Previne uzura, elimină zgomotul.
• Pentru toate domeniile industriale precum și pentru 

întreținerea și curățarea atelierelor, garajelor și 
locuinței.

• Lubrifierea de durată a rulmenților.
• Agent de gresare pentru lanțuri, roți de acționare, 

balamale etc.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la +150°C.

• Spray vaselină pentru lubrifiere 
utilizat pentru întreținere: îmbinări de 
toate tipurile, balamale, articulații, 
rulmenți cu bile, lubrifierea lagărelor.

• Alternativă eficientă la lubrifierea pe 
termen scurt.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
300 spray Alb 6.10 EDE.564571

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.38 EDE.565899

Spray cu vaselină aderentă
• Vaselină de culoare naturală pentru rulmenți de 

rostogolire și alunecare.
• Protecție la oxidare și umiditate. Extrem de aderentă.
• Adecvat în special pentru lubrifierea în condiții dificile 

de exploatare.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la +120°C 

(pentru scurt timp până la +140°C).
• Culoare naturală/deschisă.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 5.90 EDE.251198*

Spray cu vaselină pentru lanțuri
• Vaselină deosebit de rezistentă pentru lubrifierea 

automobilelor, motocicletelor, bicicletelor, aparatelor 
etc.

• Pentru lanțuri, cabluri, îmbinări de toate tipurile, 
garnituri oring, balamale, articulații, rulmenți cu bile, 
cabluri de tractare, încuietori pentru uși, lubrifierea 
lagărelor cu interior de lanț, angrenaje cu pinioane și 
melci de toate tipurile.

• Hidrofug. Elimină umiditatea, dizolvă rugina. 
• Aderență foarte bună, nu se evaporă de pe 

suprafețele calde.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la +110°C
• A nu se utiliza pe cauciuc natural (conține izohexan).

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 7.37 EDE.564335

Spray anti-blocare
• Pentru aluminiu și alte metale.
• Recomandat ori de câte ori trebuie evitată 

deteriorarea, uzura și coroziunea pentru o montare și 
demontare ușoară.

• Pentru ajustaje presate mecanic la cald și sub 
presiune, fitinguri, etc.

• Se poate utiliza pentru aluminiu, magneziu, oțel 
inoxidabil și oțeluri obișnuite.

• Rezistent la apă dulce și sărată, la uleiuri, benzină și 
cei mai mulți acizi și baze.

• Fără metale grele.
• Rezistent la presiune până la 2300 kp/cm².
• Rezistent la temperaturi de la -180°C până la 

1200°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 11.74 EDE.564489

Spray cu vaselină aderentă de înaltă presiune
• Spray fără silicon.
• Pentru lubrifierea rulmenților de rostogolire și a 

lagărelor de alunecare.
• Protecție anticorozivă excelentă împotriva acțiunii 

agresive a apei, gazelor și leșiilor.
• Recomandat pentru angrenaje deschise, șuruburi, 

balamale, rulmenți de rostogolire, lagăre de 
alunecare, ghidaje cilindrice, tije filetate, angrenaje 
melcate.

• Recomandat pentru șantiere navale. Protecție bună 
împotriva apei de mare și a aerului cu conținut de 
sare, rezistență bună la agenți.

• Rezistența la temperatură: -30°C până la +120°C, 
(pentru scurt timp până la +130°C).

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
300 spray 8.83 EDE.564380

Spray cu grafit
• Recomandat numai pentru mediul uscat.
• Nu este adecvat pentru utilizarea pe piese zincate în 

mediu umed.
• Grafitul fin formează o peliculă uniformă și uscată.
• Pentru piese metalice, pachete și garnituri.
• Agent de separare pentru metalurgie, tehnologia de 

sinterizare și de aer comprimat.
• Are conductivitate electrică și termică bună.
• Rezistent chimic.
• Culoare: negru.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 12.90 EDE.243636*

Produs recomandat vânzării prin magazin.
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Soluții pentru lubrifiere

Spray dizolvant de rugină
• Fără silicon.
• Combinație de substanță solidă/substanță 

lubrifiantă pe bază de bisulfură de molibden.
• Aderență mare. Previne formarea de rugină.
• La scurt timp după pulverizare dizolvă părțile 

de rugină întărită de pe șuruburi, piulițe și 
mașini.

• Deblocarea fixărilor ruginite, de exemplu: 
șuruburi, bolțuri, zale de lanț, balamale, 
pârghii, arcuri, supape sau încuietori cilindrice.

• Rezistența la temperatură: 
de la -30°C până la +150°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  300 spray 4.86 EDE.564298

• Protecție de lungă durată împotriva coroziunii.
• Nu deteriorează cauciucul și plasticul.
• Efect suplimentar de ungere prin aditivii 

MoS2.
• Fără rășini, silicon și acizi.
• Utilizare: Stropiți piesele de tratat și așteptați 

să își facă efectul.
• În cazul pieselor greu de desfăcut repetați 

aplicarea și eventual prelungiți perioada de 
acționare.

Spray dizolvant de rugină cu MoS2 - “EFFICIENT” Spray dizolvant de rugină cu MoS2

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 5.28 EDE.567398

Cantitate (ml) Prezentare Pachet 
(buc.) €/buc. Cod articol

400 spray 12 5.28 EDE.567398PK

Spray dizolvant de rugină cu efect de răcire
• Dizolvarea ruginii cu efect de răcire.
• Desface înșurubările blocate.
• Penetrează rugina, uleiul de huilă și vaselinăa.
• Acțiune capilară puternică.
• Poate fi utilizat pentru filete de înșurubare 

de toate tipurile, șplinturi, balamale, slide-uri, 
cabluri Bowden, clape de evacuare etc.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
400 spray galben 3.90 EDE.389990*

Stabilizator pentru rugină
• Pre-tratarea și stabilizarea ruginii pentru protecția 

anticorozivă. Nu mai are loc coroziunea sub 
pelicula de protecție.

• Adecvat pentru toate piesele din metal și oțel.
• Stratul protector uscat este rezistent la zgârieturi 

și nu se exfoliază.
• Non-toxic și fără conținut de metale grele.
• Rapid și ușor de aplicat.
• Indicație: Coroziunea care încă nu poate fi 

detectată prin rugină este deja oprită în faza 
inițială prin formarea unui strat de reacție negru.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
100 flacon 5.90 EDE.425599*
250 flacon 7.90 EDE.425605*
400 spray 5.90 EDE.499910*

Spray ulei pentru industria alimentară
• Ulei lichid subțire incolor, inodor și insipid.
• Pentru ungerea garniturilor de supape, bridelor, 

garniturilor oring, roților zimțate, tijelor piston 
și ghidajelor de turație, lanțurilor cu role de 
balamale sau a mecanismelor din întreaga 
industrie alimentară.

• Rezistența la temperatură: 
-10°C până la +180°C.

• Ulei alb conform DAB 10.
• Fără rășină și acizi. Puritate ridicată.
• Indicație: Se folosește acolo unde contactul 

alimentelor cu vaselina nu poate fi evitat.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
300 spray 8.96 EDE.564359

Spray PTFE
• Spray lubrifiant fără ulei și silicon, pe bază de 

dispersie de PTFE.
• Cu efect îndelungat și coeficient de frecare scăzut.
• Uscare rapidă, aderență ridicată, fără vaselină, 

incolor.
• Pelicula de protecție are efect anticoroziv și 

rezistență la umezeală.
• Protejează toate metalele și componentele din piele 

și lemn.
• Protecție contra îmbătrânirii a tuturor componentelor 

din cauciuc, garniturilor și plastic.
• Rezistența la temperatură: -80°C până la 260°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.78 EDE.564427

Spray PTFE - “EFFICIENT”

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.76 EDE.565868

• Spray lubrifiant fără ulei și silicon, pe bază de 
dispersie de PTFE.

• Adecvat ca lubrifiant de bază, de ex. pentru 
ghidajele puțin solicitate, suprafețe glisante, benzi 
și role de transport.

• Poate fi utilizat acolo unde nu se poate folosi un 
lubrifiant pe bază de ulei. 

Produs recomandat vânzării prin magazin.
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Soluții pentru lubrifiere

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 4.99 RK.100111*

Spray special antifricțiune, cu polimeri
• Spray-ul antifricțiune cu polimeri este un mijloc 

ajutător deosebit pentru montarea garniturilor și 
profilelor confecționate din cauciuc și elastomeri.

• Valorile coeficientului de frecare sunt reduse cu 
până la 40%.

• Se evită contaminarea care poate apărea în cazul 
utilizării uleiurilor pe bază de silicon.

• Suprafețele tratate sunt hidrofuge și insensibile 
la murdărire.

Vaselină multifuncțională K2K-30, DIN51502, cutie

Vaselină multifuncțională K2K-30, DIN51502, tub Vaselină multifuncțională K2K-30, tub

• Vaselină universală pentru lubrifiere.
• Diminuarea fricțiunii și a uzurii chiar și la sarcini mari.
• Protejează împotriva coroziunii și menține efectul de lubrifiere, chiar și în 

prezența apei. Poate fi transferat în instalații de lubrifiere centrale.
• Cu combinații de ingrediente active cu durată lungă de viață, pe bază de 

litiu, punct de picurare > 180°C.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la +120°C(pentru scurt timp până 

la +130°C).
• Indice de consistență conform DIN51818: Clasa 2 NLGI.
• Fără silicon, acizi și rășină.

• Vaselină universală pentru lubrifiere.
• Diminuarea fricțiunii și a uzurii chiar și la sarcini mari.
• Protejează împotriva coroziunii și menține efectul de 

lubrifiere, chiar și în prezența apei.
• Poate fi transferat în instalații de lubrifiere centrale.
• Cu combinații de ingrediente active cu durată lungă de 

viață, pe bază de litiu, punct de picurare > 180°C.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la +120°C 

(pentru scurt timp până la +130°C).
• Indice de consistență conform DIN51818: Clasa 2 NLGI.
• Fără silicon, acizi și rășină.

Cantitate (kg) Prezentare €/buc. Cod articol
1.0 cutie 14.47 EDE.015691
5.0 cutie 58.20 EDE.015370

Cantitate (kg) Prezentare Pachet 
(buc.) €/buc. Cod articol

0.4 tub 12 3.49 EDE.564762PK
Cantitate (kg) Prezentare €/buc. Cod articol

0.4 tub 3.68 EDE.564762

Vaselină multifuncțională grafitată, KPF2K-30, DIN51502

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  400 tub   3.84 EDE.564755
1000 cutie 15.99 EDE.015684
5000 cutie 60.00 EDE.015349

Vaselină specială albă
• Fără acizi, substanțe toxice, alcaline și silicon.
• Conține ulei mineral, vaselină cu acțiune îndelungată.
• Ca agent de separare și protecție anticorozivă.
• Pentru lubrifiere, conservare, etanșare, izolare.
• Punct de picurare: cca. +55°C.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
  80 tub alb   3.68 EDE.564540
750 cutie alb 13.25 EDE.564557

Produs recomandat vânzării prin magazin.

• Vaselină universală cu grafit coloidal.
• Diminuarea fricțiunii și a uzurii chiar și la sarcini mari.
• Protejează împotriva coroziunii și menține efectul de 

lubrifiere, chiar și în prezența apei.
• Cu combinații de ingrediente active cu durată lungă 

de viață, proprietăți de operare de urgență, pe bază de litiu.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la 

+120°C, pentru scurt timp până la 130°C.
• Punct de picurare +180°C.
• Indice de consistență conform DIN51818: Clasa 2 NLGI.
• Fără silicon, acizi și rășină.
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Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 tub 16.94 EDE.305273

Cantitate Prezentare €/buc. Cod articol
  400 g tub 23.63 EDE.389754
1000 g cutie 30.20 EDE.389761

Vaselină pentru temperaturi înalte
• Vaselină pentru temperaturi înalte cu diminuare a 

fricțiunii și a uzurii chiar și la sarcini mari.
• Protejează împotriva coroziunii și menține efectul de 

lubrifiere, chiar și în prezența apei.
• Rezistența la temperatură: -40°C până la 

+160°C (pentru scurt timp până la +180°C)
• Punct de picurare: > 260°C
• Indice de consistență conform DIN51818: Clasa 2 NLGI
• Fără silicon.

Vaselină pentru industria alimentară K2K-20, DIN 51502
• Vaselină pe bază de ulei alb medicinal cu aluminiu. 

Certificat H1 al NSF (National Sanitary Foundation).
• Rezistent la apă. Bune proprietăți anticorozive.
• Punct de picurare: >250°C, IP 396.
• Indice de consistență conform DIN 51818: Clasa 2 NLGI.
• Rezistența la temperatură: -20°C până la 

+120°C DIN 51825 (pentru scurt timp până la +140°C).
• Fără acizi.
• Indicație: Se folosește acolo unde contactul 

alimentelor cu vaselina nu poate fi evitat tehnic.

Soluții pentru lubrifiere

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  400 tub   7.92 EDE.389778
1000 cutie 18.38 EDE.389785

Vaselină de înaltă presiune cu MoS2

• Vaselină de înaltă presiune pentru condiții dificile de exploatare 
cu adaos de lubrifiant solid pe bază de disulfură de molibden. 
Acest adaos solid se depune în timp pe suprafețele de 
alunecare și formează straturi de ungere neutre.

• Diminuarea fricțiunii și a uzurii chiar și la sarcini mari.
• Protejează împotriva coroziunii și menține efectul de lubrifiere, 

chiar și în prezența apei.
• Astfel, vaselina obține proprietăți speciale anti-fricțiune și 

proprietăți de operare de urgență.

• Pentru lubrifierea rulmenților extrem de rezistenți la presiune și 
încărcați cu șocuri cu mișcări de alunecare relativ ușoare.

• Rezistența la temperatură: -30°C până la +120°C DIN 51825 
(pentru scurt timp până la +140°C).

• Punct de picurare: +180°C - IP 396.
• Indice de consistență conform DIN 51818: Clasa 2 NLGI.
• Denumire conform DIN 51502: KPF2K-30.
• Negru-gri, fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
750 cutie 25.30 EDE.006484

Capacitate (ml) €/buc. Cod articol
500 27.20 EDE.126369

Grafit de lubrefiere
• Agent de lubrifiere și etanșare pentru 

suprafețe și flanșe, permite demontarea 
acestora.

• Pentru filete, benzi de șlefuit, ca adaos 
pentru găurire și șlefuire, ca protecție 
pentru roțile dințate, rulmenți, angrenaje, 
cremaliere, lanțuri și în industria grea de 
transport maritim.

• Pelicula de pe suprafețe este bine fixată 
(protecție anticorozivă, reduce uzura și 
zgomotul).

• Rezistența la temperatură: 
0°C până la +50°C.

• Fără silicon.

Presă pentru vaselină Pressol, DIN 1283
• Design industrial pentru „sistemul cu curse variabile”.
• De asemenea, în cazul vaselinei întărite și a 

contrapresiunii permite o presiune de ungere variabilă 
cu un efort constant.

• Prin sistemul de etanșare dublă se previne pierdere 
lubrifiantului.

• Tub cu grosimea peretelui de 1 mm.
• Filet de racord M10 x 1 mm.
• Cu niplu de umplere al pistolului de gresare.
• Fără accesorii.

Vaselină cu silicon
• Lubrifiant pentru metal, sticlă, ceramică.
• Pentru garnituri din cauciuc și plastic.
• Vaselină de protecție hidrofobă și electroizolantă 

pentru sisteme electrice de aprindere precum și 
pentru părți ceramice și bujii.

• Culoare: alb-transparent, inodor, non-toxic.
• Rezistența la temperatură: 

-45°C până la +200°C.

Cantitate (g) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
23 tub Alb 3.47 EDE.006507

Vaselină cu silicon cu PTFE
• Recomandat pentru lubrifierea permanentă 

la instalații de alimentare cu apă potabilă, 
climatizare și ventilație.

• Ulei pe bază de polimetil siloxan.
• Agent de îngroșare politetrafluoretilenă.
• Corespunde normelor KTW (ambulanțelor de 

transport pacienți) ale UBA (Agenția Federală 
Germană pentru mediu).

• Conținut de lubrifiant solid.
• Hidrofug, incolor, inodor, fără punct de picurare.
• Efect de lubrifiere îmbunătățit datorită PTFE.
• Interval temperatură -45 până la +200°C.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
 80 flacon Transparent 26.60 EDE.547574

Produs recomandat vânzării prin magazin.
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Soluții pentru lubrifiere

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
50 tub 2.19 EDE.015615*

Vaselină de înaltă rezistență LZ, KP2K-30, DIN 51502
• Pentru diminuarea fricțiunii și a uzurii, ajută 

impermeabilitatea, protejează împotriva 
coroziunii.

• Rezistența la temperatură: 
30°C până la +130°C 
(pentru scurt timp până la +140°C).

• Indice de consistență conform DIN51818: 
Clasa 2 NLGI.

• Fără silicon.

Pastă de montaj pentru temperaturi înalte
• Formează o peliculă eficientă de lubrifiere și 

separare și efect de solvent până la +1100°C.
• Pe bază de cupru, fără silicon.
• Protecție împotriva coroziunii și ruginirii.
• Prin conținutul ridicat de solide se formează o 

suprafață de contact cuprată atunci când se 
aplică presiune.

• Protecție mare împotriva sudurii la rece și a uzurii.
• Pentru șuruburi, bolțuri și piulițe, pentru îmbinări 

și conectoare tip baionetă, care sunt expuse la 
temperaturi extrem de ridicate.

• Lubrifiere chiar și în mediul umed.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
  100 tub 5.89 EDE.564779

 Vaselină multiscop

• Aderă puternic fără a se scurge.
• Protejează metalele de coroziune.
• Lubrifiază pe timp îndelungat 

filetele, balamalele, încuietorile etc.
• Fără rășină și acizi.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
80 flacon 3.32 EDE.243490

Vaselină pentru rulmenți cu bile
• Vaselină multifuncțională puternică.
• Pentru toți rulmenții de rostogolire și 

alunecare.
• Fără acizi și rezistentă la apă.
• Rezistența la temperatură: 

-30°C până la +120°C.
• Pentru rulmenți cu lubrifiere permanentă de 

la -30°C până la +80°C.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
80 flacon 3.84 EDE.243506

Produs recomandat vânzării prin magazin.

Grafit
• Grafit natural foarte cristalin.
• Fin măcinat, fără grăsimi, inodor.
• Previne blocarea încuietorilor.
• Nerecomandat pentru mediul umed.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 3.11 EDE.243544

Ulei special pentru lanțuri
• Dizolvă murdăria și peliculele vechi de 

lubrifianți.
• Protejează lanțurile împotriva coroziuni 

și crește durata de viață.
• Penetrare bună.
• Hidrofug.
• Rezistența la temperatură: 

-40°C până la +80°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
100 flacon 3.82 EDE.243520

Grafit pulbere
• Pulbere strălucitoare ușoară, neagră, metalică.
• Conținut de carbon > 85 %.
• Distribuția de grăunți: 80 % <75 μ.
• Non-toxic, hidrofug, previne ruginirea pieselor 

și asigură o conductivitate electrică și termică 
foarte bună.

• Punct de topire cca. 3700°C.
• Aplicarea prin simpla acoperire a suprafețelor 

sau a pieselor.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
625 cutie 20.36 EDE.547567

Efficient-Line reprezintă cele mai 
importante produse din gama E-Coll.

Produsele E-Coll Efficient-Line sunt 
extrem de eficiente în ceea ce privește 
PREȚUL, calitatea și performanța!

E-Coll Efficient-Line
Noul brand professional 
pentru industrie și comerț.
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Soluții pentru lubrifiere

Spray pentru tăiere - “EFFICIENT” Spray pentru tăiere - “EFFICIENT”

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.38 EDE.567411

Cantitate (ml) Prezentare Pachet
(buc.) €/buc. Cod articol

400 spray 12 6.05 EDE.567411PK

• Asigură răcirea în timpul operațiilor 
de găurire, frezare și strunjire printr-o 
combinație de uleiuri naturale.

• Poate fi utilizat în industria alimentară, 
adecvat și pentru conductele de apă 
potabilă.

Spray de frezare RUKO Spray de frezare RUKO

• Spray cu putere ridicată de tăiere, cu efect 
deosebit de separare și răcire.

• Mărește durata de taiere a sculelor pentru 
materiale dure și casante.

• Rezistența ridicată la căldură asigură o lubrifiere 
și o răcire bună și la temperaturi ridicate.

• Buna capacitate de aderență îmbunatațește 
lubrifierea.

• Pentru toate procedeele de prelucrare ale 
metalelor precum filetarea, frecarea, debitarea 
cu fierăstrăul, găurirea, debavurarea, ștanțarea 
și frezarea.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  50 spray   5.40 RK.101010
200 spray 13.03 RK.101025
400 spray 14.12 RK.101036

Cantitate (ml) Prezentare Pachet
(buc.) €/buc. Cod articol

400 spray 12 13.37 RK.101036PK

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.76 EDE.564373

• Pentru răcire optimă.
• Prelungirea durabilității uneltei.
• Performanță de lubrifiere.
• Calitate mare a suprafeței.
• Reduce efortul depus.
• Sunt posibile solicitare îndelungată și viteza 

mare de tăiere.
• Rezistența la temperatură până la +180°C.
• Forare, ștanțare, frezare, tăiere cu fierăstrău, 

strunjire etc.

Spray-ulei de tăierePastă de frezare RUKO

• Pastă cu putere ridicata de tăiere, cu efect 
deosebit de separare și răcire.

• Mărește durata de tăiere a sculelor pentru 
materiale dure și casante.

• Rezistența ridicată la caldură asigură o lubrifiere 
și o răcire bună și la temperaturi ridicate.

• Buna capacitate de aderență îmbunătățește 
lubrifierea.

• Pentru toate procedeele de prelucrare 
ale metalelor precum filetarea, frecarea, 
debitarea cu fierăstrăul, găurirea, 
debavurarea, ștanțarea și frezarea.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 tub 5.57 RK.101021
30 tub 4.52 RK.101035

Ulei mecanic fin
• Curăță, unge și protejează.
• Protejează unelte, piese de alunecare, 

instrumente de măsură, arme etc.
• Rezistență bună la îmbătrânire.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  100 flacon   3.60 EDE.245630
1000 bidon 13.23 EDE.464864

Ulei DIY
• Curăță, unge și protejează.
• Fără rășină și acizi.
• Pentru toate utilizările în casă, grădină 

și hobby-uri.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
100 flacon 2.70 EDE.243551

Produs recomandat vânzării prin magazin.
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Soluții pentru lubrifiere

Produs recomandat vânzării prin magazin.

Ulei de tăiere universal
• Fără substanțe periculoase.
• Fără clor, fără silicon. Nu se amestecă cu apă.
• Asigură o răcire optimă, pentru găurire, ștanțare, frezare, tăiere cu fierăstrău, 

strunjire etc.
• Proprietăți ideale de răcire.
• Prelungirea durabilității uneltei.
• Performanță de lubrifiere. Calitate mare a suprafeței.
• Reduce efortul depus. Solicitare îndelungată și viteză mare de tăiere.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
    100 flacon   3.94 EDE.243513
    500 pulverizator 12.46 EDE.015554
  5000 canistră 36.60 EDE.564731
10000 canistră 70.40 EDE.564748

Emulsie pentru găurire
• Emulsie de găurire EP albă cu conținut de ulei mineral, fără clor, 

absolut stabilă și omogenă.
• Insensibil la gradul de duritate al apei (calcar etc.).
• Foarte rezistent la atacul microbian.
• Emulsionabil pentru durabilitatea înaltă a uneltei.
• Ideal pentru găurire, strunjire, frezare, 

tăierea cu fierăstrău și tăierea filetelor.

• Pentru aluminiu, metale neferoase și aliaje 
ale acestora precum și fontă și oțel inoxidabil.

• Frezare: cca. 9% (1 l de emulsie în 11 l apă).
• Ferăstraie, strunjire, forare: cca. 10% (1 l de emulsie în 10 l apă).
• Tăierea filetelor: cca. 10% (1 l de emulsie în 10 l apă).

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  1 bidon   9.94 EDE.564687
  5 bidon 40.70 EDE.564694
10 bidon 76.70 EDE.564700

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
1 flacon 14.88 RK.101034
5 bidon 54.30 RK.101033

Emulsie de tăiere universală

• Emulsie transparentă ce previne coroziunea, 
cu fect de lubrifiere și răcire.

• Mărește durata de viață a sculelor prin 
capacitatea deosebită de lubrifiere, chiar și 
în cazul unei concentrații mai reduse.

• Pentru toate metodele obișnuite de 
prelucrare a metalelor în oțeluri aliate și 
nealiate, la tăierea filetelor, alezare, tăiere 
cu fierăstrăul, găurire, strunjire, frezare și 
șlefuire.

• Se utilizează emulsie diluată cu apă, astfel: 
  5% - pentru oțel normal și neferoase; 
10% - pentru oțeluri aliate și inox; 
15% - pentru oțeluri înalt aliate.

Emulsie lubrifiantă de răcire de înaltă performanță
• Biostabil; conține ulei mineral, fără nitriți, clor și 

fără compuși de PCB și PCT.
• Concentratul reacționează alcalin.
• Prin agitare se formează o emulsie stabilă, 

foarte ușor de folosit.
• Se asigură durata lungă de viață a uneltei și 

calitatea perfectă a suprafeței prelucrate.
• Bună protecție anticorozivă.
• Durată lungă de viață a emulsiei.
• Ideal pentru găurire, strunjire, frezare, tăierea 

cu fierăstrău, șlefuire și filetare.
• Șlefuire: cca. 4% (1 l de emulsie în 35 l apă).
• Tăiere cu fierăstrău, frezare, strunjire, găurire: 

cca. 5% (1 l de emulsie în 19 l apă).
• Filetare: cca. 9% (1 l de emulsie în 11 l apă).

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   58.00 EDE.564717
10 bidon 111.00 EDE.564724

Ulei de protecție anticorozivă OHK10

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
5 bidon 53.00 EDE.464932

• Ca protecție anticorozivă temporară pentru suprafețele metalice.
• Pentru conservarea pieselor mici, a uneltelor și a suprafețelor mari de pe table, 

grinzi de oțel etc.
• Recomandat și ca protecție anticorozivă suplimentară.
• Poate fi utilizat ca produs final pentru diverse cerințe de protecție anticorozivă.
• Protecție anticorozivă pentru fier și metale neferoase.
• Poate fi aplicat prin toate metodele de pulverizare relevante.
• În multe cazuri, simpla scufundare este una dintre cele mai eficiente metode.
• Efect de eliminare a apei.
• Poate fi îndepărtat cu solvenți și agenți de curățare diluați.
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Soluții pentru lubrifiere

Pulverizatoare

1. Standard, manual
• Cu duză reglabilă de plastic și etanșare din viton.
• Debit 1.5 ml/cursă.
• Recomandat pentru produse chimice ușoare, solvenți și agenți de curățare 

și uleiuri de formare.

2. Cu presiune, pentru soluții chimice
• Pulverizator sub presiune cu pompă foarte puternică și garnitură specială, 

rezistent la acizi.
• Pentru produse chimice ușoare, solvenți, detergenți și uleiuri de formare.
• Duză din plastic rezistentă la acizi, reglabilă și pivotabilă.
• Ventil de siguranță cu protecție împotriva suprapresiunii.
• Indicat pentru alcool.

Model Capacitate (ml) €/buc. Cod articol
1. Manual 1000   5.91 EDE.564823
2. Pentru soluții chimice 1500 39.40 EDE.564830
3. Pentru uleiuri 1500 28.00 EDE.564847

3. Cu presiune, pentru uleiuri
• Recipient din plastic. Pompă din nylon.
• Indicat pentru domeniul de pH 1-9.2 31

Spray OPTA CUT
• Ulei de tăiere pe bază de ulei mineral.
• Pentru prelucrarea oțelului, oțelului 

inoxidabil, fontei și aluminiului.
• Performanțe deosebite la forare, 

tăierea și formarea filetelor și la 
frecare.

• Dozare și aplicare curată și rapidă.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 17.28 EDE.002101

Spray OPTA CUT PLANTO S
• Spray cu ulei de tăiere pe bază de materii 

prime regenerabile naturale.
• Pentru prelucrarea oțelurilor, a oțelului 

inoxidabil, fontei, metalelor neferoase și 
aluminiului.

• Performanțe bune la găurire, tăiere și 
filetare.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 10.40 EDE.006505

Vaselină de tăiere de înaltă performanță OPTA AKAWAX
• Lubrifiant de tăiere de înaltă performanță 

pe bază de ulei mineral.
• Pentru prelucrarea oțelurilor, și a oțelului 

inoxidabil.
• Indispensabil în cazul în care nu pot fi unse 

cu uleiuri lichide, în special la tăierea 
filetelor deasupra capului și cu fierăstrăul.

• Fără pătare, fără picurare.
• Nu conține clor, silicon, PCB și solvenți.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
  80 flacon   5.11 EDE.557960
350 tub 11.89 EDE.002118

Ulei de tăiere OPTA CUT AKAFIL
• Ulei de tăiere pe bază de ulei mineral.
• Pentru prelucrarea oțelurilor, și a oțelului 

inoxidabil.
• Performanțe remarcabile în special la 

tăierea și formarea filetelor, atingând și 
frecarea la prelucrare manuală.

• Nu conține clor, silicon, PCB și solvenți.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
210 flacon 10.62 EDE.557724

Ulei de tăiere de înaltă performanță OPTA CUT2000
• Ulei de tăiere de înaltă performanță 

pe bază de ulei mineral.
• Poate fi utilizat pentru sistemele de 

răcire circulară și prin pulverizare 
precum și pentru prelucrarea 
manuală.

• Pentru prelucrarea oțelului, oțelului 
inoxidabil și aluminiului.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
       0.25 flacon 6.30 EDE.001807

  5 bidon 63.00 EDE.001821
10 bidon 118.00 EDE.001838

Ulei de tăiere premium OPTA CUT3000
• Ulei de tăiere premium pe bază de ulei 

mineral.
• Pentru prelucrarea oțelurilor înalt aliate, 

a oțelului inoxidabil, oțelului, fontei, 
metalelor neferoase și aluminiului.

• Performanță excelentă la toate 
operațiile de prelucrare dificile.

• Nu conține clor, silicon, PCB și solvenți.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   67.30 EDE.557977
10 bidon 126.00 EDE.557984
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Soluții pentru lubrifiere

Lubrifiant de răcire înaltă performanță OPTA COOL 500
• Lubrifiant de răcire de înaltă performanță care 

se amestecă cu apă pe bază de ulei mineral.
• Capacitate de dizolvare excelentă.
• Pentru prelucrarea oțelului, metalelor 

neferoase, fontei și aluminiului.
• Performanță foarte bună la găurire, 

strunjire, frezare, filetare și debitare.
• Fără clor, stabilitatea emulsiei și oferă bune 

proprietăți anticorozive.
• Îndeplinește cerințele TRGS 611.
• Concentrația de utilizare 

la prelucrarea normală 5 %.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   73.40 EDE.001210
10 bidon 137.00 EDE.001227
30 bidon 402.00 EDE.001234

Lubrifiant de răcire premium OPTA COOL 700S

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   64.20 EDE.001418
10 bidon 122.00 EDE.001425

• Lubrifiant de răcire sintetic care se amestecă cu 
apă, cu o combinație specială de material EP.

• Fără clor, bor și amină.
• Pentru prelucrarea oțelurilor, și a oțelului 

inoxidabil.
• Performanță foarte bună la găurire, 

strunjire, frezare, filetare și debitare.
• Îndeplinește cerințele TRGS 611.
• Concentrație de utilizare: 

  5 % (prelucrare normală) 
10 % (prelucrare grea).

Ulei de tăiere special OPTA CUT S DVGW
• Ulei de tăiere special, sintetic, fără 

clor, cu certificat DVGW.
• Gata de utilizare, folosiți numai 

nediluat.
• Pentru prelucrarea oțelului și a 

oțelului inoxidabil.
• Special pentru filetare la instalațiile 

sanitare și de alimentare cu apă 
potabilă.

Cantitate Prezentare €/buc. Cod articol
  0.4 spray 11.64 EDE.000176
  5.0 bidon 67.90 EDE.000114
10.0 bidon 129.00 EDE.000121

Ulei de tăiere special OPTA CUT PLANTO S
• Ulei de tăiere special, pe bază de materii 

prime regenerabile naturale.
• Pentru prelucrarea aluminiului, oțelului 

inoxidabil și oțelului.
• Performanță foarte bună la găurire, 

strunjire, frezare și filetare.
• Poate fi utilizat pentru sistemele 

de răcire circulară și prin pulverizare 
precum și pentru prelucrarea manuală.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   72.60 EDE.004129
10 bidon 141.00 EDE.004136

Lubrifiant de răcire pt. rectificare OPTA COOL GRIND S
• Pentru prelucrarea fină a suprafețelor din 

oțel și fontă.
• Dezvoltat special pentru procesele de 

rectificare cu cerere mare.
• Este sintetic, transparent, fără zinc și clor, 

efect spumant redus.
• Concentrația de utilizare pentru 

prelucrarea normală: 3% până la 5 %.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
10 bidon 114.00 EDE.000626

Lubrifiant de răcire premium OPTA COOL PLANTO S
• Lubrifiant de răcire special care se amestecă 

cu apă, pe bază de materii prime regenerabile 
naturale.

• Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, oțelului, 
fontei și aluminiului.

• Performanță foarte bună la găurire, 
strunjire, frezare, filetare și debitare.

• Sintetic, fără clor și nitriți, tolerabil din punct de 
vedere ecologic și rapid biodegradabil.

• Îndeplinește cerințele TRGS 611.
• Concentrația de utilizare pentru 

prelucrarea normală: 5% până la 6%.
• Concentrația de utilizare pentru 

prelucrarea grea: 8 până la 10%.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
10 bidon 166.00 EDE.004013

Lubrifiant de răcire înalta performanță OPTA COOL 600HS
• Lubrifiant de răcire de înaltă performanță 

care se amestecă cu apă.
• Semi-sintetic, conține ulei mineral.
• Pentru prelucrarea oțelului, metalelor 

neferoase, fontei și aluminiului.
• Foarte performant la găurire, strunjire și 

frezare.
• Fără clor, fără nitriți.
• Protecție anticorozivă.
• Îndeplinește cerințele TRGS 611.
• Concentrația de utilizare 

la prelucrarea normală 5 - 6 %.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
10 bidon 128.00 EDE.001517

Lubrifiant de cantitate minimă OPTA MINIMAL 1000
• Lubrifiant de cantitate minimă pe bază de ester.
• Pentru prelucrarea oțelurilor, a oțelului 

inoxidabil, și a metalelor neferoase.
• Performanță foarte bună la găurire, 

strunjire, frezare, filetare și debitare.
• Fără clor și metale grele, ecologic 

și biodegradabil.
• Utilizat pentru instalații de pulverizare 

de înaltă presiune sau cu micro-dozare.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon 145.00 EDE.006048
10 bidon 289.00 EDE.006055
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Model Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
CGLP 68 10 bidon 165.00 EDE.558035

CGLP 220 10 bidon 167.00 EDE.558042
Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol

5 bidon 212.00 EDE.006024

Ulei de glisare OPTA  CGLP
• Pentru glisiere și ghidaje de pe mașinile 

CNC sau pentru ghidaje glisante din plastic 
(DIN 51502).

• Aderență foarte bună.
• Peliculă de lubrifiere extrem de rezistentă 

ce asigură o viteză constantă de alunecare 
a uneltei.

Lubrifiant de cantitate minimă OPTA MINIMAL 2000
• Lubrifiant premium pe bază de alcool gras.
• Pentru prelucrarea aluminiului.
• Performanță foarte bună la găurire, 

strunjire, frezare, filetare și debitare.
• Nu lasă în urmă reziduuri, nu este necesară 

curățarea ulterioară.
• Evaporează fără reziduuri la temperaturi de 

peste 200°C.
• Utilizat pentru instalații de pulverizare 

de înaltă presiune sau cu micro-dozare.

Ulei hidraulic OPTA HLP
• Ulei hidraulic HLP conform DIN 51524-2.
• Pe bază de substanțe rafinate speciale 

foarte rezistente la îmbătrânire.
• Pentru instalațiile hidraulice supuse la o 

presiune mare, cu încărcări termice mari.
• Protecție anticorozivă excelentă și efect 

de diminuare a uzurii la pompe și motoare 
hidraulice.

Model Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
HLP 32 10 bidon 94.50 EDE.558004
HLP 46 10 bidon 91.80 EDE.558011
HLP 68 10 bidon 77.60 EDE.558028

Ulei hidraulic HLP46
• Cu aditivi anticorozivi și efect spumant redus.
• Pentru echipamente de ridicare și sistemele 

hidraulice de precizie pentru mașini-unelte.
• Ulei hidraulic de înaltă performanță cu 

vâscozitate cca. 46 mm²/sec. (la 40°C).
• Calitatea este construită pe bază 

de uleiuri minerale de înaltă calitate.
• Previne formarea nămolului pe bază de 

amestec de fosfați sau acizi.
• Nu conține silicon.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
10 canistră   84.40 EDE.349079
20 canistră 168.00 EDE.015493

Ulei pentru scule pneumatice
• Ulei sintetic foarte eficient ce asigură 

suplimentar  protecție la coroziune și uzură.
• Cu efect de auto-curățare.
• Recomandat pentru sculele de impact.
• Protecție împotriva înghețului până la -50°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  125 flacon 5.41 EDE.015509

Ulei aderent pentru fierăstrău cu lanț
• Fabricat din uleiuri de bază special selectate.
• Conține substanțe active pentru îmbunătățirea 

comportamentului în zona de frecare mixtă precum 
și a aditivilor de aderență stabilă la forfecare.

• Asigură buna lubrifiere la viteze mari ale lanțului.
• Densitate conform EN ISO 12185 

-   20°C: 850-900 kg/m³.
• Vâscozitate conform DIN 51562: 

-   20°C: 350/400 mm²/s 
-   40°C: 100/120 mm²/s 
- 100°C: 10/20 mm²/s.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
1000 bidon 8.85 EDE.389792

• Asigură protecție împotriva corodării și 
previne uzura prematură.

• Caracteristici ameliorate în privința 
modificării viscozității în raport cu 
temperatura.

• Se pot mixa cu alte uleiuri cu caracteristici 
similare.

• Asigură protecție împotriva corodării și 
previne uzura prematură.

• Caracteristici ameliorate în privința 
modificării viscozității în raport cu 
temperatura.

Ulei special pentru scule pneumatice Uleiuri speciale pentru compresoare cu piston

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
0.25 flacon   9.20 AC.2500010
1.00 bidon 12.69 AC.2500011

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
1 bidon 11.51 AC.2500012
1 bidon 15.01 AC.2500017

Soluții pentru lubrifiere
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Ulei de motor în 4 timpi
• Ulei de motor cu clasa de vâscozitate SAE 30.
• Ulei pe bază de compuși rafinați pe bază de 

ulei atent selectați ce conține aditivi puternici 
cu proprietăți dispersante, anti-uzură 
și anti-corozive.

• Pentru toate motoarele pe bază de motorină 
și benzină.

• Densitate conform EN ISO 12 185 
- 15°C: 880 kg/m³.

• Vâscozitate conform DIN 51562 
-   40°C: 95 mm²/s. 
- 100°C: 11 mm²/s.

• Indice de vâscozitate: 110 ISO 2909.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
600 flacon 10.39 EDE.389747

Ulei de motor în 2 timpi
• Pentru motoare cu 2 timpi.
• Fabricat din uleiuri de bază de înaltă calitate.
• Previne coroziunea, depunerile și autoaprinderile.
• Ulei de motor care se autoamestecă pentru 

ungerea motoarelor în 2 timpi răcite cu aer 
și apă (cu excepția motoarelor exterioare!).

• Potrivit pentru mașinile de tuns iarba și 
fierăstraiele cu lanț de la toți producătorii de top.

• Conținutul ajunge pentru 5 litri de combustibil 
la un raport de amestec de 1:50.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
1000 bidon 13.70 EDE.341714

Soluții pentru lubrifiere

Produs recomandat vânzării prin magazin.

Sprayuri pentru protecție prin vopsire

Spray zinc-aluminiu
• Cea mai bună protecție anticorozivă pentru toate 

suprafețele metalice.
• Uscare rapidă (30 minute), poate fi vopsit fără 

amorsă.
• Peliculă de protecție rezistentă, flexibilă, 

conductivă electric, peste care se poate suda.
• Protecție pe termen lung pentru materiale din fier 

pur și de fier galvanizat.
• Cele mai bune rezultate la o temperatură 

ambientală (peste +16°C).
• Termorezistent până la +500°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.61 EDE.564403

Spray zinc-aluminiu - “EFFICIENT”

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.21 EDE.565851

• Protecție anticorozivă pentru repararea 
suprafețelor zincate deteriorate precum și a 
zonelor găurite și sudate.

• Conține 98% zinc pur.
• Termorezistent până la +490°C.

Spray zinc
• Uscare rapidă (15 minute la 20°C), conductiv 

electric, peste care se poate vopsi.
• Aderă pe metale, rezistent la apă și protejează 

împotriva ruginii.
• Strat intermediar în punctele de sudare.
• Amorsă pentru instalațiile cu risc de expunere la 

apă și intemperii.
• Spray-ul cu zinc constă în 95% zinc și 5% 

rășină.
• Termorezistent până la +500°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 8.09 EDE.564472

Spray zinc - “EFFICIENT” Spray zinc - “EFFICIENT”

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.41 EDE.565875

• Protecție anticorozivă de durată, pentru 
repararea suprafețelor zincate deteriorate 
precum și a zonelor găurite și sudate.

• Protecție anticorozivă dublă: conținut de zinc 
de peste 90% combinată cu o peliculă de rășini 
artificiale rezistente. 

Spray zinc strălucitor
• Aderă pe metale și oferă protecție 

anticorozivă de lungă durată.
• Ca strat intermediar între punctele de sudare.
• Culoare: gri argintiu, strălucitor precum 

zincarea proaspătă.
• Formează o peliculă netedă, neporoasă.
• Se usucă rapid, se poate suda în puncte, 

conductiv electric.
• Cu conținut de silicon.
• Termorezistent până la +500°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.48 EDE.564595

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol

400 spray 6.08 EDE.565875PK
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Produs recomandat vânzării prin magazin.

Sprayuri pentru protecție prin vopsire

Spray aluminiu
• Protecție anticorozivă rezistentă la căldură.
• Rezistență mare la abraziune.
• 99.5% aluminiu pur.
• Uscare în 10 minute (la +20°C).
• Protecție anticorozivă rezistentă la 

temperaturi de până la +400°C.
• Termorezistent: pentru scurt timp până la 

+500°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.90 EDE.564786

Spray oțel inoxidabil
• Protejează împotriva ruginii și este 

rezistent la abraziune.
• Aderă pe metale.
• Rezistență înaltă la produse chimice.
• Pentru repararea părților deteriorate 

din oțel inoxidabil.
• Uscare în 10 minute (la +20°C).
• Termorezistent până la  +300°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.77 EDE.564793

Vopsea cu praf de zinc

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
800 cutie 18.19 EDE.564410

• Protecție dublă împotriva depunerilor de rugină, 
• Aderă pe metal, rezistență la apă.
• Zincul oferă protecție anticorozivă catodică 

suprafeței de metal și apoi protejează pelicula 
de rășină rezistentă.

• Diluare cu diluant de rășină obișnuit din comerț, 
diluant nitro sau diluant universal.

• Ca amorsă pentru instalațiile cu risc 
de expunere la apă și intemperii.

• Pentru a proteja structurile metalice, 
conductele, navele, platformele 
petroliere, containerele maritime etc.

• Rezistența la temperatură: până la 350°C.

Spray alamă
• Pentru repararea pieselor cromate, 

acoperirea sudurilor și lipiturilor.
• Extrem de inflamabil.
• Acoperire rezistentă la intemperii.
• Uscare în 10 minute (la +20°C).
• Termorezistent până la +200°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 5.19 EDE.243421*

Spray de grunduire

• Protecție anticorozivă cu efect de durată.
• Putere mare de acoperire.
• Uscare rapidă.
• Pentru metal, lemn, plastic.
• Construcții de metal.
• Cu pigmenți netoxici.
• Se poate vopsi peste.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.09 EDE.564809

Spray grund antirugină
• Grunduire împotriva ruginii, fără plumb și 

crom pentru interior și exterior, bazată pe o 
combinație specială de rășină.

• Acoperire cu uscare rapidă (30 minute), 
rezistentă la intemperii, cu o bună aderență 
pe: fier și tablă de oțel, zincare, metale 
neferoase, lemn.

• Nu este adecvat pentru incarcare termica.
• Rezistența la temperatură până la +80°C.
• Este uscat complet și poate fi vopsit peste, 

după 5-6 ore.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

400 spray gri 4.90 EDE.564625*
maro 6.90 EDE.564632*

Spray de marcare
• Pentru toate lucrările de marcare.
• Pe bază de acrilat.
• Dispersie cu conținut de solvenți.
• Nu conține solvenți clorurați.
• Culoare florescentă (exceptând negru).
• Duză de pulverizare deasupra capului.
• Duză suplimentară pentru șabloane.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

500 spray

galben 7.69 EDE.564649
roșu 7.69 EDE.564656
roz 7.69 EDE.564663
negru 7.71 EDE.564670

Denumire €/set Cod articol
Set de șabloane 305.00 EDE.389853

Setul de șabloane 
conține 59 de cifre 
și litere de 150 mm.
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Sprayuri pentru protecție prin vopsire

Spray lac de finisare
• Acoperire extrem de opacă, semi-lucioasă.
• Rezistent la căldură.
• Uscare rapidă.
• Rezistent la abraziune și zgâriere.
• Pentru metal, sticlă, lemn și plastic.
• Polimer acrilic, semi-lucios.
• Termorezistent până la +600°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 5.90 EDE.349116*

Efficient-Line reprezintă cele mai 
importante produse din gama E-Coll.

Produsele E-Coll Efficient-Line sunt 
extrem de eficiente în ceea ce privește 
PREȚUL, calitatea și performanța!

E-Coll Efficient-Line
Noul brand professional 
pentru industrie și comerț.

Adezivi pentru blocare, adezivi
Adeziv de blocare șuruburi vâscozitate înaltă și fixare medie

• Filet max. M36. Întărire în cca. 10 - 20 min.
• Cuplu de desfacere 17 - 22 Nm.
• Material lichid anaerob, care se întărește 

la contactul cu metalele, în lipsa aerului.
• Înlocuire optimă pentru tipuri convenționale 

de siguranță, precum șaibe, șaibe elastice și 
șplinturi.

• Pentru a fixa șuruburile, piulițele și prezoanele 
împotriva desfacerii din cauza vibrațiilor, și în 
același timp pentru a le sigila.

• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.25 mm.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 17.40 EDE.425650

Adeziv de blocare șuruburi vâscozitate înaltă și fixare puternică

• Filet max. M20. Întărire în cca. 20 - 40 min.
• Cuplu de desfacere 20 - 35 Nm.
• Material lichid anaerob, care se întărește 

la contactul cu metalele, în lipsa aerului.
• Fixează șuruburile, piulițele și prezoanele 

împotriva desfacerii din cauza vibrațiilor, 
și în același timp le sigilează.

• Vâscozitate 8.000 - 15.000 mPa.s (25°C).
• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.3 mm.
• Rezistența la temperatură: -55°C - +150°C.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 17.40 EDE.425667

Adeziv pentru filete țevi, vâscozitate mare și fixare redusă
• Filet max. M80. Întărire în cca. 20 - 40 min.
• Cuplu de desfacere 7 - 10 Nm.
• Fixează și sigilează filetele șuruburilor împotriva 

gazului, hidrocarburilor, uleiului, gaze lichide și a 
altor chimicale.

• Înlocuiește cânepa, teflonul și alte materiale 
solide de etanșare.

• Cu teflon.
• Piesele pot fi reajustate imediat după asamblare.
• În plus, oferă protecție împotriva coroziunii.
• Vâscozitate 60.000-90.000 mPa.s (25°C).
• Capacitatea de umplere a fisurilor 0,3 mm.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 17.40 EDE.425681

Adeziv pentru filete țevi, vâscozitate medie și fixare puternică

• Filet max. M56. Întărire în cca. 20 - 40 min.
• Cuplu de desfacere 28 - 36 Nm.
• Fixează și sigilează filetele șuruburilor 

împotriva gazului, hidrocarburilor, uleiului, 
gaze lichide și a altor chimicale.

• Înlocuiește cânepa, teflonul și alte materiale solide 
de etanșare.

• Piesele pot fi reajustate imediat după asamblare.
• Oferă protecție împotriva coroziunii.
• Vâscozitate 3000 - 5000 mPa.s (25°C).
• Capacitatea de umplere a fisurilor 0,25 mm.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 17.40 EDE.425698

Adeziv universal, vâscozitate redusă și fixare puternică
• Filet max. M20.
• Material lichid anaerob, care se întărește la 

contactul cu metalele, în lipsa aerului.
• Este adecvat pentru fixarea rulmenților pe 

arbori sau în carcasele lagărelor.
• Întărire rapidă.
• Rezistență împotriva diferitelor tipuri de ulei, 

benzină și lichid de frână precum și a altor 
materiale.

• Rezistență foarte mare chiar și pe piesele 
de fixare ușor uleioase.

• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.15 mm.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 17.16 EDE.425674

Adeziv instant elastic
• Întărire în cca. 5 - 15 secunde.
• Adeziv cianocrilat special pentru lipirea cauciucului.
• Rămâne elastic. Se poate îndoi până la 180°.
• Adecvat în special pentru prinderea permanentă a 

garniturilor oring și a părților de cauciuc.
• Vâscozitate 55 - 65 mPa.s (+20°C).
• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.05 mm.
• Rezistența la temperatură: 

-60°C până la +80°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
20 flacon 5.74 EDE.425728
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Adezivi

Adeziv instant cu vâscozitate mare
• Întărire în cca. 10 - 30 secunde.
• Adeziv cianocrilat vâscos.
• Adecvat pentru piele, lemn, plută, ceramică etc.
• Adecvat în special pentru lipirea suprafețelor 

foarte poroase și a părților care necesită o 
umplere sigură a fisurilor.

• Vâscozitate: 1200 - 1500 mPa.s (+20°C).
• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.23 mm.
• Rezistența la temperatură: -50°C până la 

+80°C.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
20 flacon 5.16 EDE.425711

Adeziv instant
• Întărire în cca. 2 - 10 secunde.
• Adeziv cianocrilat instant.
• Adecvat pentru plastic și metal precum și 

pentru combinația între acestea.
• Adecvat și pentru viton și EPDM.
• Vâscozitate: 3 - 10 mPa.s (+20°C).
• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.05 mm.
• Rezistența la temperatură: -50°C până la 

+80°C.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
20 flacon 5.74 EDE.425735

Set de lipire plastic
• Set de lipire plastic pentru a lipi PE, PP, teflon® și silicon.
• Mai întâi se aplică pe părțile ce urmează a fi lipite și se lasă să se evapore, 

după care se aplică adezivul în strat subțire pe o singură parte.

Cantitate €/buc. Cod articol
20 g adeziv, 15 ml primer 14.82 EDE.465069

Spray adeziv

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 9.76 EDE.565905

• Adeziv de contact pentru lipire rapidă pe 
suprafețe mari.

• Adecvat pentru lipirea cartonului, hârtiei, 
lemnului, cauciucului și a pielii.

• Ușor de utilizat, putere mare de lipire, 
uscare rapidă.

Chit metalic rece
• Pentru toate lucrările de reparare și 

întreținere.

• Ușor de manevrat: tăiat - frământat - 
prelucrat.

• Rezistent la apă sărată, uleiuri şi 
majoritatea acizilor și bazelor.

• Nu conține solvenți.

• Materialul întărit poate fi prelucrat 
mecanic (găurire, frezare, răzuire, 
tăiere) și lăcuit fără tratare prealabilă

• Aderă pe lemn, sticlă, beton, ceramică, 
metale și multe materiale plastice.

• Pentru repararea și etanșarea fisurilor, 
găurilor, scurgerilor și părților neetanșe 
de la radiatoare, rezervoarelor de 
benzină și apă.

• Pentru repararea jgheaburilor din 
cupru, conductelor de apă caldă 
și rece, pentru repararea rapidă 
și rezistentă a rezervoarele și 
conductelor, rezervoarelor, pompelor 
și carcaselor, caroseriilor, bărcilor, 
mulajelor, scândurilor.

• Aderă și pe suprafețele umede.

• Rezistența la temperatură: 
-35°C până la max. +108°C.

• Se întărește în cca. 10 minute.

• După cca. 60 de minute, piesa 
reparată poate fi din nou folosită.

• Întărirea completă este atinsă după 
cca. 24 ore.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
  56 tub   7.73 EDE.389952
114 tub 11.95 EDE.389969
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Markere INKZALL
• Rămâne ascuțit, nu se turtește sau tocește când este apăsat.
• Vârf acrilic, pentru utilizare pe beton, lemn, metal, placaj, OSB, plastic.
• Markerul continuă să scrie după 72 de ore timp în care capacul nu a fost pus.
• Poate fi utilizat pe suprafețe umede, uleioase, prăfuite sau ruginite.
• Uscare rapidă - pătare redusă pe suprafețe din PVC sau metal.
• Corp subțire pentru utilizare în spații înguste.
• Capac cu deschidere ușoară cu o singură mână.
• Design anti rostogolire - nu se va rostogoli 

de pe suprafețele pe care este așezat.

Model Vâf
(mm) €/buc. Cod articol

negru 1.0 1.09 MW.48223100
roșu 1.0 1.11 MW.48223170

negru, vârf subțire cu stylus 1.0 9.55 MW.48223101
negru, vârf lat 1.0 - 4.8 2.72 MW.48223103

Markere INKZALL cu vârf de 1 mm

Culoare Pachet
(buc.) €/buc. Cod articol

Negru 36 1.03 MW.48223100PK
Roșu 36 1.05 MW.48223170PK

Instrumente de marcare

Markere INKZALL cu vârf lat
• Markerul continuă să scrie după 72 de ore timp în care capacul nu a fost pus.
• Poate fi utilizat pe suprafețe umede, uleioase, prăfuite sau ruginite.
• Pentru utilizare pe beton, lemn, metal, placaj, OSB, plastic.
• Uscare rapidă - pătare redusă pe suprafețe din PVC sau metal.

Culoare Vâf
(mm) €/buc. Cod articol

Negru
6.2

2.84 MW.4932471555
Roșu 2.72 MW.4932471556

Albastru 2.72 MW.4932471557
Negru

14.5
4.22 MW.4932471559

Roșu 4.02 MW.4932471560
Albastru 4.02 MW.4932471561

Markere INKZALL cu vârf lat de 6.2 mm

Culoare Pachet
(buc.) €/buc. Cod articol

Negru 12 2.69 MW.4932471555PK
Roșu 12 2.58 MW.4932471556PK

Albastru 12 2.58 MW.4932471557PK

Markere INKZALL cu vopsea
• Marker cu vopsea fără xilen. Vârf acrilic, durabil pentru cele mai solicitante 

condiții de mediu: temperatură a suprafețelor de la -10° până la + 145°. Scrie pe 
suprafețe închise la culoare pe care markerele obișnuite nu ar fi vizibile.

• Poate fi utilizat pe suprafețe rugoase, murdare și unsuroase.
• Pentru utilizare pe beton, țevi de culoare neagră, aluminiu, PVC, oțel și oțel 

inoxidabil, cauciuc și anvelope.
• Uscare în 10 secunde. Rezistent la apă și razele UV.
• Marker permanent. Rezistă până la 6 luni.
• Corp metalic pentru rezistență în condiții de șantier.
• IMPORTANT: Agitați markerul asigurându-vă că are capacul pus. Îndepărtați 

capacul și pompați cu atenție până când vopseaua se scurge din vârful 
markerului.

Culoare €/buc. Cod articol
Alb 3.71 MW.48223711

Galben 3.71 MW.48223721
Negru 3.71 MW.48223731

Markere INKZALL cu vopsea

Culoare Pachet
(buc.) €/buc. Cod articol

Alb 12 3.51 MW.48223711PK
Galben 12 3.51 MW.48223721PK
Negru 12 3.51 MW.48223731PK
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Instrumente de marcare

Markere cu vârf subțire INKZALL
• Vârf aprox. 0.6 mm.
• Rezistent la înfundare.

Denumire €/set Cod articol
Set de 4 markere negre 7.83 MW.48223164

Set de 4 markere: 2 x negre, 1x albastru, 1x roșu 7.83 MW.48223165

Creioane profesionale pentru trasare

Culoare Lungime
(mm) €/cutie Cod articol

galben 120 9.88 FR.9761XX0006
roșu 120 9.88 FR.9761XX0011
albastru 120 9.88 FR.9761XX0016
alb 120 9.88 FR.9761XX0021

6 laturi, 12 mm, ascuțite.
Pentru inscripționarea
suprafețelor uscate:
lemn, piatră, beton etc.
Adecvat pentru metal și cauciuc.
Rezistent la murdărie și apă.
Prezentare: cutie de 12 bucăți.

Creioane profesionale pentru dulgher

Lungime
(mm) €/buc. Cod articol

180 0.99 FR.9758XX0180
240 1.20 FR.9758XX0240
300 1.41 FR.9758XX0300

Creioane ovale pentru 
dulgher, neascuțite.

Cretă pentru trasare “Fireproof”Cretă profesională pentru trasare

Ambalare
(buc/cutie) €/cutie Cod articol

50 9.90 FR.9770XX0006*

Ambalare
(buc/cutie) €/cutie Cod articol

100 15.90 FR.9767XX0006*

Din steatită, tăiată la 
100 x 10 x 10 mm.
Fără protecție din hârtie.
Rezistentă la temperaturi de pânâ la 2000°C.
Se utilizează pentru trasare pe fier cald, tablă, oțel.

Dimensiuni: 100 x 20 x 20 mm.
Fără protecție din hârtie.
Se utilizează pentru trasare pe lemn, oțel, fontă.

Aplicator benzi - Profi Benzi izolatoare electrice

Bandă adezivă Bandă adezivă
Polipropilenă 
transparentă

Pentru benzi cu lățimea 
maximă de 50 mm.

Dimensiuni
(mm x m) €/buc. Cod articol

50 x 66 1.15 3M.372

Dimensiuni
(mm x m)

Pachet
(buc.) €/buc. Cod articol

50 x 66 36 1.09 3M.372PK

Lungime x lățime Culoare €/buc. Cod articol

10 m x 15 mm

negru 0.89 FR.9821XX0005
alb 0.89 FR.9821XX0010

albastru 0.89 FR.9821XX0015
gri 0.89 FR.9821XX0020

verde-galben 0.97 FR.9821XX0025
€/buc. Cod articol
11.35 FR.9857XX9101

Aplicator benzi - Industrial
Pentru benzi cu lățimea 
maximă de 50 mm.

€/buc. Cod articol
31.00 FR.9857XX9110

• Material: PVC moale, cu adeziv acrilic. Grosime bandă: 0.15 mm.
• Greu inflamabil, rezistent la îmbătrânire, acizi și substanțe alcaline.
• Rezistență la temperatură: de la -10°C până la +105°C.
• Rezistență dielectrică: > 40 kV/mm.
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Legături de cablu

Legături de cablu

Legături de cablu cu vârf de oțel, pentru solicitări mari

Legături de cablu reutilizabile

Culoare
Dimensiuni (mm) Ø max. 

prindere
(mm)

Ambalare
(buc./pac.)

€/
pachet Cod articol

Lățime Lungime

natur

2.5 100 24 100 0.60 FR.5600XX0005
200 55 100 1.68 FR.5600XX0007

3.5
140 36 100 1.51 FR.5600XX0010
200 55 100 2.36 FR.5600XX0012
280 80 100 2.92 FR.5600XX0015

4.5

180 45 100 2.64 FR.5600XX0017
200 51 100 2.85 FR.5600XX0020
280 76 100 4.19 FR.5600XX0025
360 101 100 5.77 FR.5600XX0027
380 110 100 6.56 FR.5600XX0028

7.5

180 44 100 7.56 FR.5600XX0029
360 101 100 9.03 FR.5600XX0030
540 160 100 19.14 FR.5600XX0035
750 222 100 32.00 FR.5600XX0037

900 780 235 100 42.30 FR.5600XX0040
1330 409 100 75.90 FR.5600XX0100

12.5 750 222 100 64.40 FR.5600XX0090
1000 300 100 78.20 FR.5600XX0080

Dimensiuni (mm) Ø max. 
prindere

(mm)

Forță de 
tracțiune

(kg)

Ambalare
(buc./pac.)

€/
pachet Cod articol

Lățime Lungime
2.5 100   24 18 100 3.15 FR.5672XX0005
3.5 140   36 28 100 4.32 FR.5672XX0010
4.5 186   51 40 100 8.41 FR.5672XX0015
4.5 360 103 40 100 13.52 FR.5672XX0020
7.5 360 101 80 100 24.36 FR.5672XX0025

• Din nailon, autoblocante, conform standardului UL94V-2.
• Flexibilitate mare chiar și la diferențe mari de temperatură.
• Rezistente la produse chimice.

Legăturile de cablu SapiSelco sunt fabricate din 
poliamidă 6.6 (nailon) fără halogen și silicon și sunt 
rezistente la temperatură, acid și decolorare.

Vârful drept și dantura care ajung sub cap permit 
utilizarea optimă a lungimii cablului de prindere atât 
pentru diametre mari, cât și pentru cele mici.

Pentru a nu deteriora materialul ce trebuie legat, 
legăturile de cablu sunt rotunjite pe laturi.

Certificări legături de cablu SapiSelco.

BUREAU VERITAS
Certificat 09113/A1 
BV ACE 14/725/02
(Normativ IEC 60092)

IMQ
Certificat de aprobare pentru 
legăturile de cablu conform EN 
62272:2009, 2006/95/CE pentru 
tensiune joasă).

Underwriters Laboratories (USA)
E 160935 (Normativ UL 94, UL 1565)

Culoare
Dimensiuni (mm) Ø max. 

prindere
(mm)

Ambalare
(buc./pac.)

€/
pachet Cod articol

Lățime Lungime

negru

2.5
100 24 100 0.60 FR.5610XX0005
135 35 100 1.36 FR.5610XX0006
200 55 100 2.17 FR.5610XX0007

3.5
140 36 100 1.51 FR.5610XX0010
200 55 100 2.64 FR.5610XX0012
280 80 100 2.92 FR.5610XX0015

4.5
200 51 100 2.85 FR.5610XX0020
280 76 100 4.19 FR.5610XX0025
360 101 100 5.77 FR.5610XX0027

7.5

360 101 100 8.98 FR.5610XX0030
450 130 100 21.25 FR.5610XX0033
540 160 100 23.61 FR.5610XX0035
750 222 100 30.30 FR.5610XX0037

9.0 780 235 100 35.70 FR.5610XX0040
1330 409 100 75.90 FR.5610XX0100

12.5 750 222 100 64.40 FR.5610XX0090
1000 300 100 73.80 FR.5610XX0080

albastru 4.5 280 76 100 5.75 FR.5690XX0025
roșu 4.5 280 76 100 5.75 FR.5691XX0025
verde 4.5 280 76 100 5.75 FR.5692XX0025
galben 4.5 280 76 100 5.75 FR.5693XX0025

gri închis
rezistent UV

2.5 100 24 100 0.70 FR.5669XX0005
3.5 280 80 100 4.36 FR.5669XX0015

4.5 280 76 100 5.64 FR.5669XX0025
360 101 100 7.37 FR.5669XX0027

7.5 360 101 100 13.73 FR.5669XX0030
450 130 100 26.20 FR.5669XX0033

9.0 550 160 100 45.10 FR.5669XX0095

• Din nailon, autoblocante, conform standardului UL94V-2.
• Cu vârf mare din inox ce se fixează în orice poziție în 

corpul legăturii, permițând astfel o capacitate foarte mare 
de strângere.

• Legătură flexibilă rezistentă la temperaturi scăzute în 
medii uscate.

Culoare
Dimensiuni (mm) Ø max. 

prindere
(mm)

Ambalare
(buc./pac.)

€/
pachet Cod articol

Lățime Lungime
natur 7.5 360 100 100 12.07 FR.5680XX0025

negru 7.5 280   76 100 11.26 FR.5684XX0017
360 100 100 12.07 FR.5684XX0025

• Din nailon, autoblocante, conform standardului UL94V-2.
• Poate fi ușor desfăcută și reutilizată.
• Cu ajutorul capului de închidere dublu se pot prinde 2 mănunchiuri de cabluri 

împreună cu aceeași legătură.
• Flexibilitate mare chiar și la diferențe mari de temperatură, rezistente la 

produse chimice.
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Legături de cablu

Legături de cablu reutilizabile - Click Tie (tip mărgele)

Culoare
Dimensiuni (mm) Ø max. 

prindere
(mm)

Ambalare
(buc./pac.)

€/
pachet Cod articol

Lățime Lungime

roșu
3.8 240   61 100 6.73 FR.5667XX0005
4.4 320   83 100 9.50 FR.5667XX0010
5.6 500 140 100 38.30 FR.5667XX0015

• Din poliester, roșu, autoblocante, conform standardului UL94-HB. Rezistente UV.
• Forma rotunjită permite fixarea ușoară, și se poate desface și reutiliza. Cu 

ajutorul capului de închidere dublu se pot îmbina două mănunchiuri de cabluri 
împreună cu aceeași legătură.

• Flexibilitate mare chiar și la diferențe mari de temperatură, foarte rezistente la 
produse chimice.

• Temperatura de utilizare este între -40°C și +85°C.

Legături de cabluri INDEX

Material: Poliamidă 6.6 natur
Culori: natur, negru

Dimensiuni Diametrul max.
de prindere

(mm)

Rezistența
la rupere

(kgf)

Ambalare
(buc./pac.)

Culoare natur Culoare neagră
l

(mm)
L

(mm)
€/

pachet
€/100
buc. Cod articol €/

pachet
€/100
buc. Cod articol

2.5

  80 18 6 100 0.70 0.70 E02325080S/P 0.70 0.70 E023125080S/P
100 22 6 100 0.84 0.84 E02325100S/P 0.84 0.84 E023125100S/P
140 38 9 100 1.30 1.30 E02325140S/P 1.30 1.30 E023125140S/P
160 45 9 100 1.56 1.56 E02325160S/P 1.56 1.56 E023125160S/P
200 50 9 100 1.83 1.83 E02325200S/P 1.83 1.83 E023125200S/P

3.6

140 37 18 100 1.94 1.94 E02336140S/P 1.94 1.94 E023136140S/P
200 57 18 100 2.66 2.66 E02336200S/P 2.66 2.66 E023136200S/P
300 85 18 100 4.14 4.14 E02336300S/P 4.14 4.14 E023136300S/P
370 110 18 100 5.82 5.82 E02336370S/P 5.82 5.82 E023136370S/P

4.8

120 29 22 100 2.61 2.61 E02348120S/P 2.61 2.61 E023148120S/P
160 43 22 100 3.15 3.15 E02348160S/P 3.15 3.15 E023148160S/P
180 51 22 100 3.20 3.20 E02348180S/P 3.20 3.20 E023148180S/P
200 56 22 100 3.41 3.41 E02348200S/P 3.41 3.41 E023148200S/P
250 72 22 100 4.83 4.83 E02348250S/P 4.83 4.83 E023148250S/P
290 83 22 100 5.38 5.38 E02348290S/P 5.38 5.38 E023148290S/P
370 109 22 100 6.79 6.79 E02348370S/P 6.79 6.79 E023148370S/P
430 129 22 100 8.66 8.66 E02348430S/P 8.66 8.66 E023148430S/P

7.6

150 38 54 100 7.00 7.00 E02376150S/P 7.00 7.00 E023176150S/P
200 54 54 100 7.65 7.65 E02376200S/P 7.65 7.65 E023176200S/P
290 82 54 100 10.17 10.17 E02376290S/P 10.17 10.17 E023176290S/P
370 108 54 100 12.40 12.40 E02376370S/P 12.40 12.40 E023176370S/P
450 133 54 100 19.47 19.47 E02376450S/P 19.47 19.47 E023176450S/P
540 162 54 100 23.99 23.99 E02376540S/P 23.99 23.99 E023176540S/P

8.8 770 233 80 50 19.90 39.80 E02388770S/P 19.95 39.90 E023188770S/P

12.5

225 57 115 50 14.70 29.40 E02312250S/P 14.70 29.40 E023112250S/P
500 143 115 50 30.60 61.20 E02312500S/P 30.60 61.20 E023112500S/P
720 213 115 50 41.00 82.00 E02312720S/P 41.00 82.00 E023112720S/P
850 255 115 50 49.70 99.40 E02312850S/P 49.70 99.40 E023112850S/P

1000 302 115 50 58.50 117.00 E02312100S/P 58.50 117.00 E023112100S/P

Legături pentru cabluri electrice
Material: Poliamidă 6.6 culori natur și negru (rezistent la UV în conformitate cu UL 94 V-2, E 244624)
Temperatura de exploatare: -40° C până la +80° C
Temperatura de topire: +250° C
Rezistente la: petrol, benzină, apă de mare, solvenți, mucegai, acizi organici, 
lumină puternică și substanțe alcaline.

Dimensiuni Diametrul
maxim de 
prindere

(mm)

Rezistența  
la rupere

(kgf)

Ambalare
(buc./pac.)

Culoare natur Culoare neagră

l
(mm)

L
(mm)

€/
pachet

€/100
buc. Cod articol €/

pachet
€/100
buc. Cod articol

2.5

80 15 5.9 100 0.83 0.83 HL.06000KS/P* - - -
80 15 5.9 1000 7.40 0.74 HL.06000S/P* - - -
90 20 8.0 100 1.32 1.32 HL.06010KS/P* 1.37 1.37 HL.06015KS/P*
90 20 8.0 1000 8.90 0.89 HL.06010S/P* - - -

100 24 8.0 100 0.63 0.63 HL.06020KS/P* - - -
100 24 8.0 1000 6.90 0.69 HL.06020S/P* 6.20 0.62 HL.06025S/P*

RoHS

zero
halogen
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Legături de cablu

Legături pentru cabluri electrice

Dimensiuni Diametrul
maxim de 
prindere

(mm)

Rezistența  
la rupere

(kgf)

Ambalare
(buc./pac.)

Culoare natur Culoare neagră

l
(mm)

L
(mm)

€/
pachet

€/100
buc. Cod articol €/

pachet
€/100
buc. Cod articol

2.5

140 35 8.0 1000 12.60 1.26 HL.06030S/P* 12.60 1.26 HL.06035S/P*
160 40 8.0 100 - - - 1.99 1.99 HL.06045KS/P*
160 40 8.0 1000 17.30 1.73 HL.06040S/P* 15.60 1.56 HL.06045S/P*
200 52 8.0 100 - - - 2.11 2.11 HL.06055KS/P*
200 52 8.0 1000 - - - - - -

3.4
140 35 12.8 100 1.99 1.99 HL.06060KS/P* 1.99 1.99 HL.06065KS/P*
140 35 12.8 1000 - - - 16.40 1.64 HL.06065S/P*

3.6

200 55 12.8 100 - - - 3.15 3.15 HL.06075KS/P*
200 55 12.8 1000 23.80 2.38 HL.06070S/P* 21.60 2.16 HL.06075S/P*
280 80 12.8 100 3.78 3.78 HL.06080KS/P* - - -
330 96 12.8 100 - - - 6.54 6.54 HL.06665S/P*
370 102 12.8 100 - - - 7.25 7.25 HL.06095S/P*

4.8

120 24 19.6 100 2.45 2.45 HL.06100S/P* - - -
160 40 19.6 100 - - - 3.11 3.11 HL.06115S/P*
190 45 21.6 100 3.47 3.47 HL.06120S/P* 3.47 3.47 HL.06125S/P*
300 85 21.6 100 5.44 5.44 HL.06670S/P* - - -
390 110 21.6 100 8.19 8.19 HL.06600S/P* 8.98 8.98 HL.06605S/P*
430 125 21.6 100 9.92 9.92 HL.06170S/P* 9.92 9.92 HL.06175S/P*
914 270 21.6 100 41.20 41.20 HL.06690S/P* 41.20 41.20 HL.06695S/P*

7.6

200 52 54.0 100 - - - 10.24 10.24 HL.06615S/P*
280 76 54.0 100 11.34 11.34 HL.06210S/P* 11.34 11.34 HL.06215S/P*
368 100 54.0 100 10.55 10.55 HL.06220S/P* 10.87 10.87 HL.06225S/P*
450 130 54.0 100 - - - 21.90 21.90 HL.06235S/P*
500 145 54.0 100 27.90 27.90 HL.06620S/P* 27.90 27.90 HL.06625S/P*

7.8
180 45 54.0 100 8.82 8.82 HL.06190S/P* - - -
540 164 54.0 100 24.00 24.00 HL.06240S/P* 27.20 27.20 HL.06245S/P*
750 220 54.0 100 34.50 34.50 HL.06250S/P* - - -

9.0

430 120 75.5 100 32.20 32.20 HL.06630S/P* 31.50 31.50 HL.06635S/P*
550 160 75.5 100 39.40 39.40 HL.06640S/P* 39.40 39.40 HL.06645S/P*
610 185 75.5 100 36.60 36.60 HL.06710S/P* 36.60 36.60 HL.06715S/P*
685 210 75.5 100 45.30 45.30 HL.06720S/P* 45.30 45.30 HL.06725S/P*
710 220 75.5 100 41.50 41.50 HL.06730S/P* 41.50 41.50 HL.06735S/P*
776 235 75.5 100 43.40 43.40 HL.06260S/P* 44.50 44.50 HL.06265S/P*
912 270 75.5 100 70.80 70.80 HL.06740S/P* 70.80 70.80 HL.06745S/P*

1220 380 75.5 100 90.00 90.00 HL.06750S/P* - - -

12.5

230 50 107.9 100 - - - 32.50 32.50 HL.06275S/P*
500 143 107.9 100 48.40 48.40 HL.06280S/P* 42.80 42.80 HL.06285S/P*
720 213 107.9 100 59.60 59.60 HL.06290S/P* 51.10 51.10 HL.06295S/P*
850 230 107.9 100 84.00 84.00 HL.06300S/P* - - -

1000 302 107.9 100 84.00 84.00 HL.06310S/P* 89.30 89.30 HL.06315S/P*

Legături de cablu pentru exterior din Poliamidă 12

Tip 
Dimensiuni (mm) Rezistența  

la rupere  
(kgf)

Ambalare
(buc./pac.)

€/100 
buc. Cod articol

l L Ø max.
prindere

A 6
180 45

25
100 11.66 HL.06415S/P*

290 78 100 23.18 HL.06425S/P*
360 100 100 31.20 HL.06435S/P*

B 9

180 42

44

100 12.44 HL.06445S/P*
265 62 100 20.48 HL.06455S/P*
360 92 100 24.60 HL.06465S/P*
500 140 100 74.30 HL.06475S/P*
750 220 100 102.00 HL.06485S/P*

Tipul A Tipul B

Dimensiuni (mm) Rezistența
la

rupere (kgf)

Ambalare
(buc./
pac.)

€/100 
buc. Cod articol

l L Ø max.
prindere

3.6 140 33 17.6 100 4.57 HL.06161S/P*
4.8 200 50 21.6 100 8.03 HL.06131S/P*
4.8 300 76 21.6 100 11.34 HL.06151S/P*
4.8 370 102 21.6 100 14.18 HL.06171S/P*
7.6 250 66 21.6 100 14.18 HL.06201S/P*
7.6 300 80 21.6 100 16.70 HL.06211S/P*
7.6 370 102 21.6 100 25.50 HL.06221S/P*

Legături reutilizabile pentru cabluri
Material: Poliamidă 6.6 natur. Certificare UL 94V-2

RoHSzero
halogen

RoHS RoHS
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Legături de cablu

Dimensiuni (mm) Ambalare
(buc./pac.) €/pachet €/100 

buc. Cod articol
l L

13
150 50 17.90 35.80 HL.64100S/P*
200 50 26.25 52.50 HL.64110S/P*
330 50 38.25 76.50 HL.64120S/P*

Legături de cablu tip mărgele, reutilizabile
• Material: Poliamidă 6.6 natur.
• Certificare UL 94V-2.
• Temperatura de exploatare: 

-40° C până la +80° C.
• Rezistentă la: uleiuri, benzină, apă 

sărată, solvenți, mucegaiuri, acizi 
organici slabi, substanțe alcaline.

Dimensiuni (mm) Rezistența
la rupere (kgf)

Ambalare 
(buc./pac.)

€/100 
buc. Cod articol

L Ø max.
prindere

100 25 7.8 100 1.52 HL.06760S/P*
120 30 7.8 100 2.63 HL.06765S/P*
180 49 17.6 100 6.30 HL.06775S/P*
226 63 17.6 100 10.71 HL.06780S/P*
280 75 21.5 100 13.23 HL.06785S/P*

Bandă spirală din polietilenă HP-FIXIT ® - 10 m
Culori: natur, negru
Temperatura de exploatare: 
-50° C până la +85° C 

Dimensiuni (mm) Capacitate
de fixare  
(Ø mm)

Culoare natur Culoare neagră

d D W €/buc. Cod articol €/buc. Cod articol
8.0 10 12   8.0 -   60 4.18 HL.06884* - -
9.0 12 14   9.0 -   65 8.03 HL.06885* - -

12.0 15 15 12.0 -   70 6.86 HL.06886* 9.14 HL.06886N*
15.0 19 18 15.0 - 100 15.75 HL.06887* 8.35 HL.06887N*

Legături de cablu negre tip Velcro
• Sistemul ideal pentru prinderea cablurilor sigur și rapid.
• Sunt reutilizabile și se pot repoziționa ușor.
• Foarte utile pentru protejarea cablurilor sensibile.
• Pot fi folosite în numeroase domenii ca: managementul 

rețelelor, fibră optică, industria auto.

Soclu cu 2 treceri.
Fixare cu șurub.
Material: ABS. Certificare UL 94HB
Temperatura de exploatare: -10° C până la +60° C 

Culoare
Lățimea maximă a 
legăturii de cablu 

(mm)

Dimensiuni (mm) Ambalare 
(buc./pac.)

€/100 
buc. Cod articol

A B C F H

negru 4.8 26.5 26.5 6 8 100 10.55 HL.06838S/P*

Clipsuri plate din PVC, autoadezive, pentru cabluri 
• Culoare: gri
• Temperatura de exploatare: 

-10° C până la +70° C 

Dimensiuni (mm) Ambalare
(buc./pac.)

€/100 
buc. Cod articol

A B C
20 26 9.6 100 15.12 HL.06890S/P*
30 26 9.6 100 17.48 HL.06910S/P*
25 26 10.0 100 30.80 HL.06940S/P*

Dimensiuni (mm) Capacitate max. 
de fixare
(Ø mm)

Ambalare
(buc./pac.)

€/100 
buc. Cod articol

A D
21   5.2 4.5 100 2.25 HL.06503S/P*
25   8.3 7.3 100 4.49 HL.06504S/P*
31 11.5 10.5 100 3.78 HL.06505S/P*
35 15.0 14.0 100 4.25 HL.06506S/P*
40 18.0 17.0 100 6.93 HL.06507S/P*

Agrafe cu închidere prin răsucire
• Material: Poliamidă 6.6 natur. Certificare UL 94V-2
• Temperatura de exploatare: -40° C până la +80° C 

• Material: Poliamidă 6.6 natur. Certificare UL 94V-2.
• Temperatura de exploatare: -40° C până la +80° C 

Dimensiuni (mm)
Ambalare
(buc./pac.)

€/100 
buc. Cod articolD

(deschis)
D1 

(închis) A B C E

3.6 3.3 8.2 9.1 1.27 5.4 100 4.88 HL.06861S/P*
5.3 4.8 9.6 100 5.12 HL.06862S/P*
3.1 2.9 9.1

12.7 1.50 5.3

100 7.09 HL.06866S/P*
6.3 5.9 11.4 100 9.29 HL.06867S/P*

19.0 18.6 19.8 100 14.02 HL.06873S/P*
22.2 21.8 21.4 100 14.96 HL.06874S/P*
28.5 27.9 24.6 100 16.70 HL.06875S/P*

Agrafe late pentru fascicule de cabluri

RoHSzero
halogen

RoHSzero
halogen

RoHSzero
halogen

RoHS

RoHS

RoHS
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Dulapuri pentru scule, bancuri de lucru, cutii de scule

Socluri pentru legături de cabluCutie pentru scule - 13217

Culoare €/buc. Cod articol
Galben 603.00 ST.81091301
Roșu 603.00 ST.81091304
Negru 603.00 ST.81091306
Negru IP67 670.00 ST.81091322

• Cutie pentru scule extrem de robustă din 
polipropilenă cu o capacitate de încărcare de 
60 kg.

• Este ideală pentru uzul profesional.

• 5 sertare blocabile cu capace transparente (2 
buc.); 3 înălțimi diferite: 30, 60, 95 mm.

• Atât capacul frontal cât și cel superior sunt 
rabatabile. 

• O tavă cu două mânere, detașabilă, și două 
capace transparente situate sub capacul 
superior.

• Sertarele pot fi utilizate ca și cutii de scule 
separate montând capacele transparente.

• 2 perechi de roți și mâner telescopic în dotarea 
standard. Opțional se pot adăuga 4 perechi de 
roți pivotante pentru un transport ușor.

• Mânere laterale.

• Rezistent la acetonă, benzină și uleiuri hidraulice 
în mod special Skydrol.

• 3 locașuri pentru închidere cu lacăt.

• Modelul Negru IP67 oferă o protecție 
suplimentară la praf și apă datorită garniturilor 
suplimentare.

Set de 4 roți pivotante

€/set Cod articol
77.90 ST.96894805

880 mm

350 m
m

Dulap mobil pentru scule cu blat de lemn - WB625
Dulap extra-robust cu 7 sertare. Greutate: 96 kg.

Model Culoare €/buc. Cod articol

WB625 antracit 1763.00 ST.85010625

• 7 sertare negre ce pot fi deschise complet, cu 
sarcina max. de 40 kg. Sertarele pot fi echipate 
cu module standard Stahlwille cu lungimea de 
350 mm. Șinele de glisare sunt echipate cu 
rulmenți.

• Corp gri antracit, sertare negre, vopsite în 
câmp electrostatic.

• Închidere centralizată.

• Sistem anti-răsturnare - nu se pot scoate mai 
multe sertare simultan.

• Suprafață mare de lucru cu panou multiplex 
din lemn de fag, 
1150 x 500 x 30 mm.

• Roți rezistente la ulei și acizi, de dimensiuni 
mari 
(Ø 125 mm), cu sistem de blocare pe două roți.

• Cu suport role de hârtie.

• 2 laturi cu orificii pentru cârlige.

• Blocarea individuală previne deschiderea 
accidentală în timpul conducerii.
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Dulapuri mobile pentru scule - TTS 93/6

Culori disponibile:
       Roșu (RAL 3020)
       Albastru (RAL 2703035)
       Antracit (RAL 7016)

Model Culoare €/buc. Cod articol

93/6A antracit 1040.00 ST.81200154
93/6B albastru 1040.00 ST.81200156
93/6R roșu 1040.00 ST.81200155

Dulap robust cu 6 sertare. Greutate: 57 kg.

530 mm

350 m
m

• Închidere centralizată.

• Sistem anti-răsturnare - nu se pot scoate 
mai multe sertare simultan.

• Mânere de conducere pe ambele părți.

• Colțurile dulapului sunt protejate cu 
bumpere rezistente la impact.

• Tavă rezistentă din plastic ABS cu 
compartimente pentru articole mici.

• Roți rezistente la ulei și acizi, de dimensiuni 
mari (Ø 125 mm), cu sistem de blocare pe 
două roți.

• 2 laturi cu orificii pentru cârlige.

• 6 sertare negre ce pot fi deschise complet. 
Sertarele pot fi echipate cu module standard 
Stahlwille. Șinele de glisare sunt echipate 
cu rulmenți.

• Cu suport role de hârtie.

Accesorii pentru dulapurile de scule WB625 și TTS93/6

Model Denumire (mm) €/buc. Cod articol

8031 Cârlig simplu
30 3.13 ST.80310030
60 3.13 ST.80310060
90 3.13 ST.80310090

8032 Cârlig dublu 30 5.09 ST.80320030
60 5.09 ST.80320060

8034 Cârlig dublu lat 40 x 35 5.24 ST.80340040
50 x 40 5.46 ST.80340050

8035 Cârlig rectangular 17 x 35 5.24 ST.80350017
20 x 35 5.24 ST.80350020

8036 Suport arcuit
12 2.63 ST.80360012
18 2.63 ST.80360018
24 2.63 ST.80360024

8038 Recipient 30 x 72 2.16 ST.80380030
8041 Suport chei 235 x 144 x 47 15.48 ST.80410235

Dulapul mobil pentru scule este sistemul de stocare perfect.
Culoare gri, RAL 7016. Greutate: 53.2 kg.

Dulap mobil pentru scule - 90/6A

• Partea superioară este fabricată din 
plastic ABS dur, rezistent la ulei.

• Sistem de închidere centralizat dublu.

• Închidere centrală - blocare totală

• Blocare individuală ce previne 
deschiderea sertarelor atunci când se 
află în mișcare.

• 6 sertare ce pot fi deschise complet. 
Acestea pot fi echipate cu modulele 
de stocare a sculelor Stahlwille. 

• Roți rezistente la ulei și acizi, de 
dimensiuni mari (Ø 100 mm), cu 
sistem de blocare.

530 mm

350 m
m

Model Culoare Nr. de 
sertare €/buc. Cod articol

90/6A gri 6 549.00 ST.81200000*

8031 8032 8034

8035 8036 8038 8041

Dulapuri pentru scule, bancuri de lucru, cutii de scule
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Dulap mobil cu 7+3 sertare

Dulapuri pentru scule, bancuri de lucru, cutii de scule

Dulap mobil cu 7 sertare

Dulap mobil cu 4 sertare Cărucior service

Dulap mobil cu 7 sertare și uși laterale

L x l x H
(mm)

Încărcare maximă (kg) €/buc. Cod articol
Sertar Totală

730 x 460 x 845 30 450 430.00 EDE.767934

L x l x H
(mm)

Încărcare maximă (kg) €/buc. Cod articol
Sertar Totală

625 x 400 x 930 15 200 490.00 FR.6171XX0050

L x l x H
(mm)

Încărcare maximă
per raft (kg) €/buc. Cod articol

684 x 469 x 870 50 185.00 FR.6171XX0030

L x l x H
(mm)

Încărcare maximă (kg) €/buc. Cod articol
Sertar Totală

910 x 475 x 1000 30 550 809.00 FR.6171XX0060

L x l x H
(mm)

Încărcare maximă (kg) €/buc. Cod articol
Sertar Totală

910 x 475 x 815 30 450 809.00 EDE.767927

• Construcție robustă din tablă oțel, 
grosime 0.8 mm.

• Vopsit în câmp electrostatic.
• Blat de lucru protejat cu un cauciuc.
• Sertare pe rulmenți cu deschidere 

pe o singură parte.
• Închidere centralizată.
• Dimensiuni sertare: 

5 sertare: 398 x 568 x 75 mm 
2 sertare: 398 x 568 x 154 mm

• Construcție robustă din oțel cu 4 sertare 
cu extragere pe ambele părți (4 x 75 mm 
înălțime, șine de ghidare cu rulmenți.

• Spațiu de depozitare mare în partea 
inferioară. Închidere centrală cu zăvor 
cilindric.

• Platformă de lucru cu placare din plastic.
• 2 roți de rulare și 2 roți de ghidare, 1 

roată blocabilă.
• Suprafețe vopsite în câmp electrostatic, 

corp negru, sertare gri.

• Construcție robustă din 
oțel cu 3 compartimente 
(3 x 57 mm înălțime).

• Mâner de împingere.
• Cu 2 roți de rulare și 2 

roți de ghidare.
• Suprafață vopsită în 

câmp electrostatic 
negru-gri.

• Construcție robustă din oțel cu 7 sertare cu extragere pe o singură parte 
(5 x 75; 2 x 154 mm înălțime, toate compartimentabile individual), cu 
extragere completă, șine de ghidare cu rulmenți.

• Cu orificii pătrate pe ambele părți (9 x 9 mm) pentru montarea diverselor 
accesorii.

• Sertar cu covoraș de protecție a bazei de 2.5 mm grosime.
• Cu uși cu arcuri pneumatice.
• Închidere centrală cu zăvor cilindric.
• Platformă de lucru cu saltea de spumă striată, de 10 mm grosime.
• 2 roți de rulare și 2 roți de ghidare cu dispozitiv de blocare.
• Suprafețe vopsite în câmp electrostatic, corp negru, sertare gri.
• Livrare cu 3 casete de depozitare deschise.

• Construcție robustă din tablă oțel, grosime 0.8 mm.
• Vopsit în câmp electrostatic.
• Blat de lucru protejat cu un cauciuc.
• Uși laterale prevăzute cu amortizor.
• Sertare pe rulmenți cu deschidere pe o singură parte.
• Închidere centralizată.
• Dimensiuni sertare: 

5 sertare: 398 x 568 x 75 mm 
2 sertare: 398 x 568 x 154 mm

Denumire L x l x H
(mm) €/buc. Cod articol

Dulap mobil cu 7+3 sertare 1120 x 790 x 1005 1331.00 FR.6171XX0040

• Construcție foarte 
robustă din oțel.

• 10 sertare: 7 frontale, 
3 laterale.

• Ghidajele sertarelor pe 
rulmenți.

• Blat cu grosimea de 
de 56 mm.

Dulap mobil cu 7 sertare și uși laterale
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Sistem modular de depozitare - PACKOUT

Cărucior de transport pentru cutii de scule - PACKOUT™
• Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
• Rezistent la impact pentru durabilitate pe șantier.
• 113 kg greutate suportată.
• Mâner extensibil de uz industrial.
• Roți supradimensionate Ø 228 mm pentru orice tip de teren.
• Protecție IP 65.
• Colțuri metalice ranforsate.
• Cleme de blocare metalice ranforsate.
• Compartiment interior pentru organizare.
• Suport de aplicare pentru ONE-KEY™ TICK™.

Dimensiuni (mm) €/buc. Cod articol
560 x 410 x 480 166.00 MW.4932464078

VERSATIL, DURABIL
Sistemul de depozitare modular MILWAUKEE® PACKOUT™ revoluționează transportul, organizarea și 
depozitarea sculelor.
Proiectat pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a schimba și interconecta o gamă largă de cutii de scule 
robuste și durabile, organizatoare și lăzi de depozitat, în diferite configurații multiple.

PERSONALIZARE COMPLETĂ A DEPOZITĂRII

BAZĂ REZISTENTĂ LA IMPACT

PROTECȚIE IP65

DE COMBINAȚII POSIBILE

Dulapuri pentru scule, bancuri de lucru, cutii de scule

K 10
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Set PACKOUT™ - 3 buc.

Set alcătuit din:
• cărucior 

(MW.4932464078)
• cutie 

560 x 410 x 290 mm 
(MW.4932464079)

• cutie 
560 x 410 x 170 mm 
(MW.4932464080)

€/set Cod articol
301.00 MW.4932464244

Cutie compactă - PACKOUT™
• Separatoarele Quick-Adjust permit utilizatorilor să depoziteze 

și să organizeze echipamentele și accesoriile mai mari.
• 34 kg greutate suportată.
• Rezistentă la impact pentru durabilitate pe șantier.
• Protecție IP 65.

Dimensiuni (mm) €/buc. Cod articol
411 x 254 x 330 73.40 MW.4932471723

Cutii cu sertare - PACKOUT™
• Cutia de scule cu sertare PACKOUT™ permite accesul simplu la 

scule, chiar dacă acestea se află pe fundul stivei PACKOUT™.
• Sertarele susțin până la 11 kg fiecare.
• Tija de blocare previne deschiderea accidentală a sertarelor pe 

durata transportului și permite închiderea sertarelor cu un lacăt.
• Fiecare cutie este dotată cu un set de compartimente 

personalizabile, care permit utilizatorilor să își ajusteze complet 
design-ul sertarelor pentru o mai bună organizare.

• Colțuri metalice ranforsate.
• Din polimeri rezistenți la impact pentru durabilitate pe șantier.

Sertare Dimensiuni (mm) €/buc. Cod articol
2 560 x 410 x 360 144.00 MW.4932472129
3 560 x 410 x 360 157.00 MW.4932472130

Dulapuri pentru scule, bancuri de lucru, cutii de scule

Cutii de transport - PACKOUT™
• Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
• Rezistente la impact pentru durabilitate pe șantier.
• Protecție IP 65.
• Colțuri metalice ranforsate.
• Cleme de blocare metalice ranforsate.
• Compartimente interioare pentru organizare.
• Suport de aplicare pentru ONE-KEY™ TICK™.
• Mâner de transport ranforsat pentru un transport mai ușor (doar la 

cutia mai mare).

Dimensiuni (mm) €/buc. Cod articol
560 x 410 x 290 93.30 MW.4932464079
560 x 410 x 170 75.20 MW.4932464080

K 10

K 10

K 10

K 10
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Cărucior troller - PACKOUT™
• Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™. 
• 113 kg greutate suportată.
• Roți durabile pentru o manevrare ușoară.
• Căruciorul include un sistem de frânare pentru încărcare, posibilitatea 

blocării a două roți și posibilitatea conectării genților PACKOUT™.

Dimensiuni (mm) €/buc. Cod articol
610 x 480 x 190 103.00 MW.4932471068

Cărucior cu 2 roți - PACKOUT™
• Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
• 2 locații de montare integrate PACKOUT ™ pentru opțiuni de stocare 

suplimentare. Suport integrat pentru scule mai lungi, precum nivele.
• 180 kg greutate suportată.
• Roți Ø25 cm.
• Placă de bază pliabilă pentru depozitare ușoară.
• Rezistent la impact pentru durabilitate pe șantier.

Dimensiuni (mm) €/buc. Cod articol
1200 x 510 x 290 193.00 MW.4932472131

• Cutii HD pentru transport, dotate cu încuietori și inserții din spumă.

Denumire €/buc. Cod articol
Cutie, 475 x 358 x 132 mm 25.90 MW.4932453385
Cutie, 475 x 358 x 230 mm 33.20 MW.4932453386
Cutie cu inserție de spumă 35.50 MW.4932459751
Adaptor cutie HD PACKOUT 29.00 MW.4932464081

Cutii Heavy Duty

Dulapuri pentru scule, bancuri de lucru, cutii de scule

Cutie XL - PACKOUT™
• Capacitate suplimentară de stocare pentru scule electrice 

mari, cum ar fi fIerăstraie cu bandă, polizoare unghiulare și 
ciocane rotopercutoare.

• Greutate suportată 45 kg.
• Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
• Din polimeri rezistenți la impact pentru durabilitate pe șantier.
• Protecție IP 65.
• Colțuri metalice ranforsate.
• Tavă de organizare interioară pentru accesorii mai mici.

Dimensiuni (mm) €/buc. Cod articol
554 x 394 x 422 112.00 MW.4932478162

K 10

K 10

K 10

K 10



Echipament de lucru

11.49

Cutie fără capac - PACKOUT™
• Parte a sistemului modular de 

depozitare PACKOUT™. 
• Opțiuni versatile de stivuire: 

vertical și orizontal.
• 22 kg greutate suportată.

• Capacitate mare de stocare a 
oricărui tip de scule.

• Alte sisteme PACKOUT™ pot fi 
puse deasupra cutiei.

Dimensiuni (mm) €/buc. Cod articol
450 x 390 x 250 52.10 MW.4932471724

Organizatoare - PACKOUT™

Organizatoare compacte - PACKOUT™
• Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
• Cutiile nu se deplasează în timpul transportului, împiedicând astfel 

amestecarea conținuturilor.
• Protecție IP 65.
• Din polimeri rezistenți la impact pentru durabilitate pe șantier.

Model Dimensiuni (mm) €/buc. Cod articol
Standard 250 x 380 x 120 29.00 MW.4932464083

Mic 250 x 380 x   65 28.10 MW.4932471065

Rucsac - PACKOUT™
• Componentă a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
• Dimensiuni: 380 x 240 x 500 mm.
• Fabricat din material balistic 1680D pentru o durabilitate ridicată pe șantier.
• 48 de buzunare. Buzunar pentru instrumente cu înveliș de protecție.
• Pe bază de polimer rezistent la impact protejează conținutul de apă și 

murdărie și permite de asemenea ca rucsacul să rămână vertical.
• Spate căptușit, curea de piept, mânere de transport și bretele căptușite pentru 

un confort sporit în timpul transportului.

€/buc. Cod articol
119.00 MW.4932471131

• Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
• Din polimeri rezistenți la impact pentru a rezista pe șantier.
• Protecție IP65.
• Toate compartimentele conțin separatoare.
• Compartimente sigilate pentru a preveni dispersarea conținutului 

în timpul transportului.

Model Dimensiuni (mm) €/buc. Cod articol
Mare 500 x 380 x 170 64.90 MW.4932478625

Standard 500 x 380 x 120 46.90 MW.4932464082
Mic 500 x 380 x   65 44.20 MW.4932471064

Dulapuri pentru scule, bancuri de lucru, cutii de scule

Genți - PACKOUT™
• Componentă a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
• Fabricat din material balistic 1680D pentru o durabilitate ridicată pe șantier.
• Pe bază de polimer rezistent la impact, protejează conținutul de apă și murdărie.
• Capacitate mare de depozitare a sculelor mai mari.
• Curea de umăr căptușită, mânere pentru transport adaptabile.

Dimensiuni
(mm) €/buc. Cod articol

380 x 250 x 340 75.20 MW.4932471066
500 x 310 x 350 86.40 MW.4932471067

K 10 K 10
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Genți de scule - PACKOUT™
• Componentă a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
• Construită din material balistic 1680D.
• Bază turnată rezistentă la impact.
• Elemente de asamblare integral din metal.
• Mâner de transport confortabil și durabil.

Dimensiuni
(mm) €/buc. Cod articol

250 x 280 x 320 63.50 MW.4932464084
250 x 400 x 320 96.30 MW.4932464085
250 x 500 x 320 105.00 MW.4932464086

Dulapuri pentru scule, bancuri de lucru, cutii de scule

Cutii de scule „RAACO”

Model L x l x H
(mm) Sertare

Capacitate
de încărcare

(kg)
€/buc. Cod articol

C 20 470 x 240 x 185 - 20 44.80 EDE.136570
C 27 474 x 248 x 239 2 30 56.80 EDE.136587
C 37 475 x 240 x 250 - 30 109.00 EDE.136594
C 50 620 x 310 x 260 - 50 143.00 EDE.136617
C 62 620 x 310 x 320 4 50 190.00 EDE.136624

• Confecţionate din polipropilenă rezistentă la impact.
• Prevăzute cu tavă superioară detaşabilă cu mâner şi compartimente sectorizate.

C 20 C 27

C 37 C 62

Cutie pentru piese mici

Model Dimensiuni
L x l x H (mm) Compartimente €/buc. Cod articol

Cu compartimente 
fixe

240 x 195 x 43   9 9.55 FR.7518XX0009
18 9.64 FR.7518XX0018

338 x 260 x 57 15 17.39 FR.7519XX0015
32 17.55 FR.7519XX0032

Cu compartimente 
detașabile 338 x 260 x 57 15 19.90 FR.7520XX0015*

17 26.30 FR.7520XX0017

• Cutie din polipropilenă rezistentă la șocuri, acizi și baze, cu capac transparent.
• Cu blocare culisantă.

Cu compartimente fixe Cu compartimente detașabile

Dimensiuni
(mm) €/buc. Cod articol

430 x 270 x 450 119.00 MW.4932471130

Geantă tech - PACKOUT™
• Componentă a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
• Fabricat din material balistic 1680D pentru o durabilitate ridicată pe șantier.
• 58 de buzunare în total. Buzunar pentru instrumente cu înveliș de protecție.
• Depozitare sigură și protejată pentru laptopuri și tablete.
• Pe bază de polimer rezistent la impact protejează conținutul de apă și 

murdărie.

Rucsac șantier
• Din material balistic 1680D cu fermoare robuste asigură o durabilitate ridicată.
• Baza turnată, dură permite rucsacului să ramână vertical și reduce pătrunderea 

apei și a murdăriei.
• Dimensiuni: 240 x 457 x 518 mm.
• Bretele reglabile și curea pentru atașare la troller.
• Curele căptușite și ventilate distribuie greutatea pentru mai mult confort și 

performanță la locul de muncă.

€/buc. Cod articol
86.40 MW.4932464833

K 10
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Dulapuri pentru scule, bancuri de lucru, cutii de scule

Cutii de scule, din plastic, waterproof

L x l x H
(mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

585 x 300 x 265 3.0 58.20 EDE.947490
713 x 316 x 284 4.7 73.80 EDE.939358

Cu protecție la apă și praf (IP 53), 
datorită garniturii de cauciuc de 
jur-imprejurul capacului.

Tava detașabilă pentru piese de 
mici dimensiuni.

Mâner din 2 componente.

Închizătoare cu clape, din inox.

Cutii de scule, din plastic, cu organizator

L x l x H
(mm) Compartimente €/buc. Cod articol

480 x 258 x 255 1 organizator, 1 tavă 39.00 EDE.715164*
580 x 285 x 290 1 organizator, 2 tăvi 59.00 EDE.715195*

Cutii robuste, din polipropilenă, 
cu închizători solide.

Cu mâner pliabil și 
organizatoare din plastic 
transparent, detașabile

Geantă pentru scule

L x l x H (mm) €/buc Cod articol
410 x 290 x 60 51.30 KN.002111LE

• Greutate: 450 g

Cutie de scule din plastic
Două compartimente, mâner rezistent din oţel.

Dimensiuni
L x l x H (mm) €/buc. Cod articol

395 x 295 x 215 9.43 FR.7351XX1001
L x l x H (mm) €/buc Cod articol
170 x 75 x 235 24.75 KN.001973LE

Husă pentru centură
• Din poliester.
• Cu buzunare 

pentru 8 scule.
• Greutate: 210 g.

Geantă de scule "Classic Basic"

L x l x H (mm) €/buc Cod articol
420 x 160 x 250 134.00 KN.002102LE

• Material: piele.
• Baza din oțel galvanizat.
• Greutate: 3.4 kg.

Cutie de scule "Basic"

L x l x H (mm) €/buc Cod articol
465 x 410 x 200 143.00 KN.002105LE

• Din material ABS cu 
cadru din aluminiu.

• Încuietoare cu cifru.
• Capacitate de 

încărcare: 15 kg.
• Greutate: 5.6 kg.

Cutii metalice de scule cu deschidere în consolă

Dimensiuni
L x l x H (mm)

Grosime
tablă (mm)

Număr de 
compartimente €/buc. Cod articol

 430 x 195 x 160 0.6 3 14.00 PR.871260*
430 x 200 x 200 0.6 5 38.40 FR.7358XX0430
530 x 200 x 200 0.6 5 42.60 FR.7358XX0530
600 x 200 x 200 0.7 5 49.90 FR.7358XX0600

• Confecționate din 
tablă din oțel lăcuită în 
albastru.

• Mâner rezistent din bară 
de oțel.

Cutii de scule, din plastic

Denumire L x l x H
(mm) €/buc. Cod articol

Cutii de scule din plastic
420 x 230 x 230 25.70 FR.7471XX0005
510 x 280 x 290 32.30 FR.7471XX0010
560 x 340 x 340 32.30 FR.7471XX0015

• Cutie de scule din plastic.
• Dotată cu tava detașabilă 

pentru piese de mici 
dimensiuni.

• Mâner plastic cu cauciuc 
anti-alunecare.

• Închizători de siguranță cu 
clape.

• Se livrează fără conținut.
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Lămpi de lucru, lanterne, proiectoare și lămpi de șantierLămpi de lucru, lanterne, proiectoare și lămpi de șantier

Lampă de inspecție - M18 IL

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max.
(h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M18 IL-0 fără acumulator 300 / 130 17 / 36 97.10 MW.4932430564

Volumul livrării: Se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în blister.

• Lampă de inspecție 3 LED-uri și 2 setări de iluminare (300 Lm / 130 Lm).
• Capul pivotant la 45° pe direcțiile înainte și înapoi permite o acoperire 180°.
• 2 cârlige de metal reglabile pentru suspendare pe verticală și orizontală.
• Datorită designului său compact, poate fi utilizată în zone în care alte lanterne 

nu au acces.
• Protecție IP24.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.

Lanternă LED - M18 TLED
• LED-urile de 120 Lumeni sunt de 2 ori mai luminoase și mai albe decât becurile incandescente 

standard.
• Sistemul LED electronic M18™ asigură o autonomie de 2 ori mai mare șiun nivel de încălzire mai 

redus cu o singură încărcare.
• Capul de aluminiu etanșat este proiectat pentru rezistență la impact și intemperii.
• Capul rotativ la 135° îi permite utilizatorului să direcționeze cu ușurință fasciculul de lumină asupra 

zonei de lucru dorite.
• Cârlig integrat.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în blister.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M18 TLED-0 fără acumulator 120 29 0.7 59.90 MW.4932430361

K 10

K 10
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Lămpi de lucru, lanterne, proiectoare și lămpi de șantierLămpi de lucru, lanterne, proiectoare și lămpi de șantier

Lanternă - M18 SLED

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Rază
(m) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M18 SLED-0 fără acumulator 1250 / 1200 / 600 / 1200 650 168.00 MW.4933459159

Volumul livrării: Se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

• Lanteră de mare putere (1250 lm) și cu o lungime a fasciculului de 650 m.
• 4 moduri de iluminare: Punct, Proiector, Punct/Proiector, Stroboscop.
• Mod Punct pentru distanțe mari și mod Proiector pentru iluminarea spațiilor de lucru aflate 

la distanțe mici.
• Grad de protecție IP 54, cu protecție împotriva prafului și a apei.
• Mâner ergonomic cauciucat.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Lampă led - M12 LL
• Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție.
• Fascicol de lumină reglabil 180° - 360° - pentru o iluminare facilă a spațiului de lucru.
• Cea mai bună performanță din clasa sa - flux luminos de neegalat de 400+ Lumeni, 

conceput pentru iluminarea spațiilor mari.
• Durabilitate pe șantier - construcție robustă cu lentile rezistente la impact pentru a 

face față condițiilor solicitante de pe șantier. 2 cârlige pentru suspendare.
• Protecție IP24.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în blister.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Rază
(m) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M12 LL-0 fără acumulator 400/200/40/400 8/15/67/16 23 80.60 MW.4932430562

K 10

K 10

Lampă led - M18 LL
• Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție.
• Fascicol de lumină reglabil 180° - 360° - pentru o iluminare facilă a spațiului de lucru.
• Cea mai bună performanță din clasa sa - flux luminos de neegalat de 700 Lumeni, 

conceput pentru iluminarea spațiilor mari.
• Slot USB de încărcare tablete, telefoane mobile, MP3 playere și alte dispozitive electronice.
• Durabilitate pe șantier - construcție robustă cu lentile rezistente la impact pentru a face față 

condițiilor solicitante de pe șantier
• 4 setări pentru iluminare: 

- 700 Lumeni în setarea de iluminare puternică & stroboscopică (100%) 
- 350 Lumeni în setarea de iluminare medie (50%) 
- 70 Lumeni în setarea de iluminare Scăzută (10%).

• 2 cârlige pentru suspendare. Protecție IP24.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în blister.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Rază
(m) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M18 LL-0 fără acumulator 700/350/70/700 10/20/100/16 29 97.10 MW.4932430563

K 10

Lampă inspecție - M12 SL
• Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție.
• 3 LED-uri puternice ce asigură 220 lumeni.
• Cârlig metalic reglabil care permite agățarea lanternei în diferite poziții în timpul utilizării.
• Design compact - permite utilizarea în zone în care alte lanterne nu ar avea acces.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în blister.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie 
max. (h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M12 SL-0 fără acumulator 220 11 0.5 82.70 MW.4932430178

K 10

Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.
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Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.

Lampă iluminat led cu prindere pe capotă - M12 UHL

Lampă auto - M12 UCL

• Iluminarea de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascicul neîntrerupt, o temperatură de culoare 
optimizată și o reprezentare fidelă a culorilor și detaliilor.

• Două setări de luminozitate (1350 / 600 lm) pentru maximizarea și optimizarea fluxului de lumină. 
Autonomie de 4 / 8 ore la capacitate maximă respectiv redusă.

• Cârligele de montare se extind la 119 cm - 196 cm acoperind mașinile și camioanele late.
• Bara de iluminat flexibilă și versatilă permite rotirea pe verticală, ajustarea poziției și scoaterea din 

suport în funcție de nevoile utilizatorului.
• Mâner cauciucat pentru o priză maximă. Cârligele FINISHGUARD™ asigură protecție de durată 

împotriva provocării de zgârieturi finisajului unui vehicul.
• Cârligul inoxidabil permite agățarea lămpii independent de suport. Cadrul din duraluminiu asigură o 

durabilitate maximă.
• Lentile din policarbonat rezistent la impact și substanțe chimice pentru a rezista celor mai obișnuite 

lichide pentru automobile. Protecție IP 54.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™.

• Iluminarea de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascicul neîntrerupt, o temperatură de culoare 
optimizată și o reprezentare fidelă a culorilor și detaliilor.

• 3 setări de luminozitate (1200 / 800 / 600 lm) pentru maximizarea și optimizarea fluxului de lumină. 
Autonomie de 5 / 8 / 15 ore la capacitate maximă respectiv redusă.

• Concepută pentru nevoile profesioniștilor din domeniul mentenanței și reparațiilor autovehiculelor.
• Articulațiile duble se rotesc la 300° pe orizontală și la 180° pe verticală pentru a asigura o acoperire 

completă a iluminării trenului de rulare
• Bază magnetică pentru aplicații de montaj și tavă magnetică de depozitare de 30 cm pentru a stoca 

piulițe și șuruburi.
• Rezistentă la cele mai uzuale substanțe chimice întâlnite în atelierele auto
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie
(h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M12 UHL-0 fără acumulator 1350 / 600 4 / 8 174.00 MW.4933459432

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie
(h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M12 UCL-0 fără acumulator 1200 / 800 / 600 5 / 8 / 15 182.00 MW.4933478868

Lanternă led - M12 TLED
• LED-urile de 120 Lumeni - de 2 ori mai luminoase și mai albe decât becurile incandescente standard.
• Sistemul LED electronic M18™ asigură o autonomie de 2 ori mai mare șiun nivel de încălzire mai 

redus cu o singură încărcare.
• Capul de aluminiu etanșat este proiectat pentru rezistență la impact și intemperii.
• Capul rotativ la 135° îi permite utilizatorului să direcționeze cu ușurință fasciculul de lumină asupra 

zonei de lucru dorite.
• Cârlig integrat.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în blister.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M12 TLED-0 fără acumulator 120 15 0.5 57.90 MW.4932430360

K 10

K 10

K 10

Volumul livrării: se livrează cu 1 acumulator L4 B3, cablu USB, în blister.

Lampă de lucru reîncărcabilă USB - L4 PWL
• 500 de Lumeni Punct & Flux cu o emisie de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascicul 

consistent, temperatură optimă a culorii și reprezentare reală a culorilor și detaliilor.
• Diferite moduri de emisie cu opțiunile Flux și Punct pentru iluminare optimă și până la 10 ore de 

funcționare.
• Capul lămpii poate fi înclinat la 45° pentru a ajuta utilizatorul să direcționeze fasciculul acolo unde 

este cel mai necesar.
• Lentilele sunt rezistente la substanțe chimice și la impact, pentru o mai mare durabilitate.
• Indicatorul de energie permite verificarea rapidă a încărcarii acumulatorului REDLITHIUM™.
• Încărcare comodă a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o sursă 

de energie USB sau o priză de CA (nu include ștecher).
• Cablu micro-USB robust, pentru rezistență pe șantier.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
L4 PWL-301 4 3 400 / 100 / 500 3.5 / 11.75 / 3.5 0.2 89.90 MW.4933479765

K 10
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Lămpi de lucru, lanterne, proiectoare și lămpi de șantier

Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.

Volumul livrării: se livrează cu 1 acumulator L4 B3, cablu USB, în blister.

Lampă de lucru cu baterii - FL-LED

Reflector pliabil reîncărcabil USB - L4 FFL

• 300 de lumeni de înaltă definiție TRUEVIEW™ furnizează fascicul consistent , temperatură și 
lumină optime, precum și reprezentarea reală a culorilor.

• Poate fi fixat cu ajutorul celor doi magneti sau cu agățătoare pentru buzunar.
• Dimensiunea compactă și construcția ușoară permite păstrarea în buzunar.
• Protecție IP 54.
• Lentile rezistente la impact și chimic pentru o mai mare durabilitate la locul de lucru.

• Sistemul de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură emisia a 550 de Lumeni, un fascicul consistent, 
temperatură optimă a culorii și reprezentare reală a culorilor și detaliilor.

• Montaj ușor cu magnet dublu sau atârnarea lămpii cu un cârligul integrat oferă o mai mare 
versatilitate.

• Dimensiunea compactă permite păstrarea în buzunar.
• Protecție IP54.
• Lentilele sunt rezistente chimic și la impact, pentru o mai mare durabilitate pe șantier.
• Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o 

sursă de energie USB sau o priză de CA (nu include ștecher).
• Cablu micro-USB robust, pentru rezistență pe șantier.
• Include cablu USB.

Volumul livrării: se livrează cu 2 baterii AA, în blister.

Model Baterii Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

FL-LED AA 300 / 100 5 / 16 0.1 59.90 MW.4933464824

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
L4 FFL-301 4 3 550 / 250 / 100 2.5 / 6 / 13.25 0.2 89.90 MW.4933479766

K 10

Volumul livrării: se livrează cu 1 acumulator L4 B3, cablu USB, în blister.

Lampă de lucru reîncărcabilă USB - L4 SL
• Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de până la 550 de lumeni.
• Lampa 3-în-1 oferă 3 moduri de iluminare pentru o focalizare precisă în timpul inspectării, o 

iluminare specifică sarcinii sau iluminare direcționată, ce permit un controlul complet asupra ieșirii și 
intensității fasciculului, în orice poziție.

• Capul lămpii se rotește 220° pe verticală, cu opțiune de iluminare cu un singur panou sau cu 
ambele, pentru o iluminare direcțională convenabilă.

• Sistem de prindere magnetic pentru a lăsa mâinile libere în timpul utilizării și sistem de prindere cu 
cârlig pentru depozitare în siguranță.

• Încărcare comodă a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o sursă 
de energie USB sau o priză de CA (nu include ștecher).

• Include cablu USB.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie
max. (h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
L4 SL550-301 4 3 550 / 550 / 550 / 250 2 / 2 / 2 / 4 0.2 135.00 MW.4933478869

K 10

Lampă de lucru reîncărcabilă USB - L4 FL
• Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 445 lumeni.
• Poate fi montată cu magnetul dublu și cu clemele pentru buzunar.
• Dimensiunea compactă permite depozitarea ușoară în buzunare.
• Protecție IP 54.
• Lentile rezistente la impact și la substanțe chimice.
• Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al acumulatorilor REDLITHIUM™ USB.
• Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o 

sursă de energie USB sau o priză de CA (nu include ștecher).
• Cablu micro-USB robust, pentru rezistență pe șantier.
• Include cablu USB.

Volumul livrării: se livrează cu 1 acumulator 2 Ah, Cablu USB, în blister.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
L4 FL-301 4 3 445 / 100 2.5 / 12.5 0.2 85.80 MW.4933479763

K 10

K 10
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Lămpi de lucru, lanterne, proiectoare și lămpi de șantier

Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.

Volumul livrării: se livrează cu 1 acumulator L4 B3, Cablu USB, în blister.

Volumul livrării: se livrează cu 1 acumulator 2 Ah, Cablu USB, în blister.

Lanternă cu cap rotativ 1100 L, reîncărcabilă USB - L4 TMLED

Lanternă frontală, reîncărcabilă USB - IR FL 500

• Iluminare TRUEVIEW™ de 1100 de lumeni, luminează până la o distanță de 175 m.
• Lanterna are 3 moduri de focalizare și cap rotativ, care permite controlul deplin al dimensiunii 

fasciculului și intensitatea în orice poziție.
• Protecție IP67.
• Buton de pornire pentru funcționare instantanee și constantă. Clemă de curea detașabilă.
• Iluminarea intermitentă permite anunțarea utilizatorului asupra nivelului scăzut al bateriei.
• Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o 

sursă de energie USB sau o priză de CA (nu include ștecher).
• Cablu micro-USB robust, pentru rezistență pe șantier.

• Iluminare TRUEVIEW™ de 500 de lumeni, luminează până la o distanță de 100 m.
• Lanterna are 3 moduri de focalizare și un mod ˝bulls-eye˝ optimizat pentru iluminarea la distanță 

și de aproape. Protecție IP67.
• Accesoriu magnetic pentru o utilizare fără mâini și depozitare.
• Clemă reversibilă/detașabilă pentru o fixare optimizată.
• Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o 

sursă de energie USB sau o priză de CA (nu include ștecher).
• Include cablu USB.

K 10

K 10

Volumul livrării: se livrează cu 1 acumulator L4 B3, cablu USB, în blister.

Lanternă 800L reîncărcabilă USB - L4 FMLED

• Lumină TRUEVIEW™ de 800 de lumeni, luminează la o distanță de până la 175 m.
• 2 moduri și un model de rază de țintire, optimizat pentru iluminare la distanță și apropiere.
• Protecție IP67.
• Clemă de curea detașabilă.
• Iluminarea intermitentă permite anunțarea utilizatorului asupra nivelului scăzut al bateriei
• Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o 

sursă de energie USB sau o priză de CA (nu include ștecher).
• Cablu micro-USB robust, pentru rezistență pe șantier.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Rază
(m) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
L4 FMLED-301 4 3 800 / 100 2.5 / 11 175 99.20 MW.4933479770

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie
max. (h)

Rază
(m) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
L4 TMLED-301 4 3 1100 / 600 / 100 1.5 / 4 / 12 175 112.00 MW.4933479769

Model Flux luminos
(lm)

Autonomie
max. (h)

Rază
(m) €/buc. Cod articol

IR FL500 500 / 100 / 10 3.5 / 16 / 40 100 69.20 MW.4933478586

K 10

Lanternă LED de înaltă performanță - M12 MLED

• Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție.
• Cap pivotant ce permite adaptarea modelului fasciculului de la modul reflector la modul proiector.
• Sistemul optic maximizează performanța; LED-ul puternic poate proiecta un fascicul de lumină 

intensă și concentrată la o distanță de 350 m, cu o luminozitate de până la 800 lumeni.
• Corp din aluminiu din seria 6000 cu anodizare de tipul II, lentile din policarbonat extrem de durabil și 

rezistent la impact pentru o durabilitate extremă.
• Priză ergonomică cu textură moletată care asigură o manevrare perfectă.
• Protecție IP 54.
• Indicator pentru nivelul scăzut de încărcare a acumulatorului M12™.
• Șnur pentru încheietură pentru a păstra proiectorul la îndemână.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în blister.

Model Acumulator Flux
(lm)

Autonomie 
max. (h)

Fascicul 
luminos (m) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M12 MLED-0 fără acumulator 800 / 325 / 800 5 / 7 / 7 350 130.00 MW.4933451899

K 10
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Lămpi de lucru, lanterne, proiectoare și lămpi de șantier

Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.

Volumul livrării: se livrează cu 3 baterii AAA, în blister.

Lanternă LED - ML-LED

• 325 Lumeni de emisie de inaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascilul de până la 50 m distanță.
• Corp din aluminiu de aeronave rezistent la impact și coroziune cu mâner zimțuit pentru cea mai 

bună durabilitate.
• Protecție IP67.
• Clema detașabilă din metal,pentru buzunar. Lentile rezistente la impact și chimic.

Model Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Rază
(m)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

ML-LED 325 / 25 5 / 18 50 0.1 55.80 MW.4933464825

K 10

Volumul livrării: se livrează cu 2 baterii AAA, în blister.

Lanternă tip stilou - IPL-LED

• Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 100 de lumeni, luminează la o distanță de până la 
30 m pentru sarcinile de inspecție.

• Corp din duraluminiu, rezistent la impact și coroziune, cu zonă de prindere moletată pentru 
cea mai bună durabilitate. Protecție IP67.

• Dispune de o zonă de protecție la mușcare din cauciuc pentru utilizarea ocazională fără mâini.
• Clemă de buzunar metalică detașabilă.
• Buton de pornire/oprire și pornire instantanee.

Model Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Rază
(m)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

IPL-LED 100 3 30 0.1 33.10 MW.4933459440

K 10

Lanternă frontală reîncărcabilă USB - L4 HL

• Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție cu 475 de lumeni în modul Punct și Proiector.
• Opțiuni Proiector, Punct și Punct/Proiector în diferite moduri de iluminare pentru o luminozitate 

optimă și o autonomie de până la 31 de ore.
• 4 cleme de montare pentru fixare pe căști și curea ajustabilă cu element cauciucat.
• Fasciculul poate fi mutat în (7) poziții diferite și dispune de o funcție de înclinare la 216° pentru a le 

permite utilizatorilor să direcționeze lumina înspre punctul unde este cea mai necesară.
• Conectorul pentru curea detașabil permite utilizarea manuală.
• Protecție IP53.
• Lentile rezistente la impact și la substanțe chimice
• Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al acumulatorilor REDLITHIUM™ USB.
• Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-USB conectat la sursă de 

alimentare USB sau la o sursă de alimentare cu curent alternativ (nu include ștecher).
• Cablu micro-USB robust, pentru rezistență pe șantier.

K 10

Volumul livrării: se livrează cu 1 acumulator L4 B3, cablu USB, în blister.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max.
(h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
L4 HL-301 4 3 475 / 25, 150, 300 / 300 2 / 33, 10, 5 / 4.5 89.90 MW.4933479764

Volumul livrării: se livrează cu 1 acumulator L4 B3, cablu USB, în blister.

Lanternă frontală reîncărcabilă USB - L4 HL-VIS

• O utilizare excepțională fără mâini având și lumină de siguranță, oferă lumină TRUEVIEW™ de 
înaltă definiție de 600 de lumeni cu opțiuni punct și proiector.

• Lumina de siguranță are opțiuni continuă și intermitente pentru o vizibilitate de până la 400 m din 
toate direcțiile atunci când este utilizată frontal.

• Clema de pe casca de protecție are o curea elastică, prindere din silicon și include 2 cleme 
universale pentru casca de protecție, fiind compatibilă cu toate căștile de protecție.

• Oferă autonomie cu cele 5 moduri de iluminare: punct/proiector hibrid, proiector înalt, proiector 
mediu, proiector scăzut, punct înalt.

• Protecție IP53.
• Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-USB conectat la sursă de 

alimentare USB sau la o sursă de alimentare cu curent alternativ (nu include ștecher)
• Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al acumulatorilor REDLITHIUM™ USB.

K 10

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max.
(h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)

L4 HL-VIS-301 4 3 600 / 400 / 200
25 / 400

2.5 / 4.5 / 8.5
22 / 4.5 92.00 MW.4933479768
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Lămpi de lucru, lanterne, proiectoare și lămpi de șantier

Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.

Volumul livrării: se livrează cu 3 baterii AAA, în blister.

Lanternă frontală - HL-SF

• Iluminare TRUEVIEW™ de 450 de lumeni, luminează până la o distanță de 100 m.
• Oferă utilizatorilor până la 25 ore de autonomie cu 5 moduri de iluminare pentru optimizarea 

autonomiei, fasciulului și a luminozității.
• 4 cleme de montare pentru fixare pe căști. Protecție IP 52.
• Echipat cu o curea moale din microfibră care absoarbe transpirația și banda de frunte ce oferă 

utilizatorilor confort pe întreaga zi atunci când este purtată pe capul gol.
• Permite utilizatorilor să direcționeze capul pivotant de lumină folosind 7 poziții reglabile.

Model Flux luminos
(lm)

Autonomie max.
(h)

Rază
(m)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

HL-SF 450 / 350 / 150 / 25 / 350 2 / 4 / 10 / 26 / 4 100 0.1 59.90 MW.4933471388

K 10

Volumul livrării: se livrează cu 3 baterii AAA, în blister.

Lanternă slim frontală - HL2-LED
• Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 350 de lumeni.
• Curea lavabilă din microfibră pentru confort la purtare de-a lungul întregii zile.
• Produs foarte compact și ușor.
• 6 poziții de reglare a unghiului de înclinare pentru direcționarea luminii.
• 4 cleme de prindere pentru fixarea pe căști.
• Lanterna este protejată la impact, precum și împotriva condițiilor meteorologice și prafului.

Model Flux luminos
(lm)

Autonomie max.
(h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

HL2-LED 350 / 150 / 25 4 / 8.5 / 31 0.1 55.80 MW.4933471286

K 10

Volumul livrării: se livrează cu 3 baterii AAA.

Lanternă frontală de înaltă vizibilitate - ISHL-LED

• Lanterna este dotată cu o clasificare ATEX certificată zona 0 (categoria 1).
• Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 310 de lumeni, luminează până la o distanță de 100 

m, în modul punct și proiector.
• Are logo-uri explicite pentru siguranță, iar cureaua luminoasă este proiectată cu o combinație de 

culori de înaltă vizibilitate pentru o identificare ușoară, chiar și la distanțe mari.
• Alimentată cu 3 baterii AAA, oferă până la 40 de ore de funcționare și dispune de 5 moduri de ieșire 

pentru a gestiona luminozitatea și timpul de funcționare. Protecție IP 64. 
• Include curea de cauciuc pentru utilizarea cu casca de protecție. Include, de asemenea, adeziv 

DUAL LOCK™ pentru opțiunea fără curea pentru a o pune direct pe casca de protecție.

Model Flux luminos
(lm)

Autonomie max.
(h)

Rază
(m)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

ISHL-LED 310 / 235 / 155 / 25 / 155 4 / 6 / 10 / 40 / 8 100 0.1 104.00 MW.4933478112

Volumul livrării: se livrează cu 1 acumulator L4 B3, cablu USB, în blister.

Lanternă frontală pentru cască protecție, reîncărcabilă USB - L4 HLRP
• Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 600 de lumeni.
• Lanteră frontală ultra subțire ce oferă o acoperire la 125°.
• Realizat cu un acumulator în spate pentru o manevrabilitate sporită în spațiile înguste, având design 

optimizat pentru utilizarea pe parcursul întregii zi.
• Echipat cu o curea din microfibră ce absoarbe transpirația de pe cap și 4 cleme de prindere pentru 

conexiuni securizate pentru caștile de protecție.
• 4 moduri de iluminare: înalt, mediu, scăzut și eco pentru o autonomie de 25+ ore pentru o 

luminozitate optimă sau extinderea autonomiei. Protecție IP 54.
• Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-USB conectat la sursă de 

alimentare USB sau la o sursă de alimentare cu curent alternativ (nu include ștecher).
• Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al acumulatorilor REDLITHIUM™ USB.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie
max. (h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
L4 HLRP-301 4 3 600 / 350 / 125 / 25 3 / 7.5 / 13 / 28 89.90 MW.4933479767

K 10

K 10

Acumulator REDLITHIUM USB 3.0

Model Tensiune
(V)

Capacitate
(Ah)

Timp de 
încărcare (min.) €/buc. Cod articol

L4 B3 4 3 120 33.10 MW.4933478311

K 10

• Compatibil cu toate produsele reîncărcabile 
USB MILWAUKEE® REDLITHIUM™.

• Furnizează o capacitate de până la 2 ori mai 
mare decât trei baterii alcaline AAA.
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Lămpi de lucru, lanterne, proiectoare și lămpi de șantier

Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.

Lampă de șantier compactă cu LED, tehnologie ONE-KEY - M18 ONESLDP

• Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 9000 lumeni.
• Tehnologia ONE-KEY™ permite particularizarea avansată și controlul iluminării de la distanță.
• Aplicația ONE-KEY™ pentru localizarea și securitatea sculelor oferă o platformă de gestionare 

a inventarului în Cloud care asigură atât localizarea sculelor cât și prevenirea furtului.
• Posibilitate de programare a unor cicluri automate pentru a decide zilele/intervalele orare în 

care lampa funcționează.
• Încărcător M18™ integrat - încarcă până la 2 acumulatori secvențial.
• Sistem de alimentare dual: poate fi alimentată fie cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™, fie 

de la rețeaua de curent prin intermediul cablului de racord de 2.5 m inclus.
• Priza de curent alternativ permite conectarea comună a mai multor lămpi.
• Lentile din policarbonat rezistente la impact și durabile pentru a proteja lampa de condițiile 

dificile de pe șantier.
• Protecție IP 54.
• Iluminarea de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascicul neîntrerupt, o temperatură de 

culoare optimizată și o reprezentare fidelă a culorilor și detaliilor.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.
• Greutate 12.1 kg.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max.
(h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M18 ONESLDP-0 fără acumulator 9000 / 4800 / 2500 3.5 / 7 / 14 835.00 MW.4933459160

Proiector pentru șantier - M18 TAL
• Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™, 2.200 lumeni în modul floor / 1.000 lumeni în modul area.
• Tehnologia avansată cu LED asigură o iluminare a spațiului de lucru de 360°, în timp ce un fascicul 

independent de leduri aflate în lateral asigură un iluminat la 90°.
• Design compact ce permite transportul cu o singură mână pe șantier, cu ajutorul mânerului integrat.
• Lentile din policarbonat rezistente la impact și la substanțe chimice, asigurând o rezistență 

superioară la impact.
• Echipat cu un cârlig metalic de 10.8 cm cu auto-centrare, utilizatorii pot suspenda lampa de tavan, 

de grinzi și țevi.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

Model Acumulator Flux luminos (lm) Autonomie 
max. (h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah) mod area mod floor
M18 TAL-0 fără acumulator 2200 / 1100 / 550 1000 / 500 / 250 4 / 8 / 16 176.00 MW.4933464134

Lampă de șantier compactă cu LED, tehnologie ONE-KEY - M18 ONESLSP
• Tehnologia ONE-KEY™ permite particularizarea avansată și controlul iluminării de la distanță.
• Aplicația ONE-KEY™ pentru localizarea și securitatea sculelor oferă o platformă de gestionare a 

inventarului în Cloud care asigură atât localizarea sculelor cât și prevenirea furtului.
• Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 4400 lumeni.
• Posibilitate de programare a unor cicluri automate pentru a decide zilele/intervalele orare în care 

lampa funcționează.
• Soluțiile de iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ combină cea mai avansată tehnologie LED.
• Control electronic al iluminării la 180° și 360° pentru iluminarea suprafețelor mari și a zonelor de lucru.
• Cârlig metalic cu auto-centrare proiectat pentru agățarea lămpii de cuie sau țevi.
• Sistem de alimentare dual: poate fi alimentată fie cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™, fie de la 

rețeaua de curent prin intermediul cablului de racord de 2.5 m inclus.
• Priza de curent alternativ permite conectarea comună a mai multor lămpi.
• Autonomie de 8 ore în mod de lumină scăzută cu un acumulator 

M18™ REDLITHIUM™ de 5.0 Ah.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max.
(h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M18 ONESLSP-0 fără acumulator 4400 / 2100 / 1000 2 / 4 / 8 502.00 MW.4933459155

K 10

K 10

K 10
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Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.

Turn iluminat cu led - M18 SAL
• Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție.
• 12 LED-uri foarte performante asigură o luminozitate de 2.000 de lumeni pe setarea de lumină 

puternică, fiind mai luminoase decât becurile cu halogen de 250 W.
• Proiector rezistent la impact și ajustabil, cu lentile din policarbonat extrem de durabile, poate fi 

rotit la 230° în plan vertical și pivotat la 240° în plan orizontal.
• Apărătoarea protejează proiectorul și lentilele atunci când lampa este pliată pentru depozitare 

sau transport.
• Turn extensibil de la 1.10 m la peste 2.20 m pentru iluminarea fără umbre a spațiilor de lucru.
• Protecție IP 54.
• Amprentă la sol compactă cu un centru de gravitate coborât și picioare din nylon ranforsat, 

rezistent la impact, pentru a asigura protecție împotriva condițiilor dificile de pe șantier.
• Mânere de transport în două poziții pentru transport ușor cu o mână: greutatea este uniform 

distribuită atunci când este pliat.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie 
max. (h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M18 SAL-502B 18 5

2000 / 1300 / 850 4 / 6 / 10
624.00 MW.4933451896

M18 SAL-0 fără acumulator 343.00 MW.4933451246

Volumul livrării:
M18 SAL-502B: 2 acumulatori 18V / 5 Ah Li-ion, încărcător, geantă de scule.
M18 SAL-0: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

Turn iluminat cu încărcător - M18 HOSALC
• Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 6000 de lumeni.
• Autonomie de până la 10 ore cu acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ah.
• 3 proiectoare rezistente la impact și ajustabile, cu lentile extrem de durabile, pot fi rotite la 180° în 

plan vertical și pivotate la 240° în plan orizontal pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru.
• Încărcător M18™ integrat și ieșire 2.1 AMP USB pentru încărcare prin USB.
• Posibilitate de alimentare cu AC/DC: de la un acumulator MILWAUKEE® M18™ sau de la rețeaua 

electrică de 230 V.
• Protecție IP 54.
• Turn extensibil de la 1 m la peste 2.2 m pentru iluminarea fără umbre a spațiilor de lucru.
• Amprentă la sol compactă cu un centru de gravitate coborât și picioare din nylon ranforsat, rezistent 

la impact, pentru a asigura protecție împotriva condițiilor dificile de pe șantier.
• Mâner de transport pe toată lungimea, care permite transportul echilibrat cu toți acumulatorii 

disponibili M18™ REDLITHIUM™.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie 
max. (h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
HOSALC-0 fără acumulator 6000 / 4000 / 1700 3.5 / 5 / 10 11 574.00 MW.4933478116

Turn de iluminat LED cu telecomandă și tehnologie ONE-KEY™ - M18 ONERSAL

• Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 5400 lumeni.
• Tehnologia ONE-KEY™ permite personalizarea avansată și controlul iluminării de la o distanță de 

până la 30 m.
• Protecție IP67.
• Design cu picioare ranforsate cu 3 opțiuni de poziționare a picioarelor pentru cea mai bună 

durabilitate și stabilitate.
• Lentile din policarbonat rezistente la impact și durabile și camă din aluminiu pentru a proteja lampa de 

condițiile dificile de pe șantier.
• Iluminarea de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascicul neîntrerupt, o temperatură de culoare 

optimizată și o reprezentare fidelă a culorilor și detaliilor.
• Compartiment etanș pentru maxim 2 acumulatori pentru a prelungi autonomia.
• Înălțime ajustabilă de la 0.5 m la 1.65 m pentru a asigura o iluminare fără umbre de deasupra 

capuluiPliabil până la 55 cm pentru depozitare și transport ușor.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie 
max. (h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M18 ONERSAL-0 fără acumulator 5400/3000/1550 7/12.5/26 10.1 672.00 MW.4933459431

K 10

K 10

K 10
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Lămpi de lucru, lanterne, proiectoare și lămpi de șantier

Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.

Proiector LED utilitar - M18 UBL

• Design al capului cu două becuri, cu rotire la 180° a capului în plan vertical și orizontal; capetele 
pot fi rotite individual.

• 3 moduri de iluminare: Punct, Proiector, Punct/Proiector asigură o luminozitate de până la 2500 
lumeni și o distanță a fasciculului de până la 457 m în modul Proiector.

• Clemă brevetată, acționată cu arc.
• Protecție IP56.
• Sistem flexibil de acumulatori: 

funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max. 
(h)

Rază
(m) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M18 UBL-0 fără acumulator 2200 / 2500 / 800 4 / 4 / 6 457 552.00 MW.4933459433

Proiector pivotant - M18 PAL
• Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 1500 lumeni și o autonomie de până la 20 de 

ore, permite înlocuirea becurilor cu halogen de 500 W.
• Doi magneți puternici, o clemă acționată cu arc și un design pliabil cu cap rotativ oferă posibilități 

multiple de montare și posibilități de iluminare din orice unghi.
• Lentile din policarbonat extrem de durabile și rezistente la impact care fac față unor căderi de la o 

înălțime de până la 2.7 m.
• Cea mai compactă lampă M18™ proiectată pentru lucrările în service-uri și unități de întreținere.
• Protecție IP54.
• Mâner / punct de strângere integrat, proiectată pentru a fi transportată sau fixată în timpul utilizării pe 

o platformă de ridicare.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max.
(h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M18 PAL-0 fără acumulator 1500 / 600 / 300 4.5 / 10 / 20 153.00 MW.4933464105

Proiector led de înaltă performanță - M18 HOAL

• 4000 lumeni - iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție.
• Până la 12 ore de autonomie cu acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 5.0 A.
• Proiector rotativ la 120° și inele integrate pentru agățarea în poziție orizontală și verticală.
• Design rezistent la impact și carcasă durabilă pentru a proteja lampa de condițiile dificile de pe 

șantier.
• Versatilitate AC/DC: Alimentat de acumulatorii MILWAUKEE® M18™ sau de la priză.
• Transport ușor cu o singură mână datorită mânerelor integrate.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie 
max. (h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
HOAL-0 fără acumulator 4000 / 2000 / 1200 3 / 6 / 12 3 258.00 MW.4933478118

K 10

K 10

K 10

Proiector LED - M18 AL

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max.
(h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M18 AL-0 fără acumulator 1500 / 780 5 / 10 186.00 MW.4932430392

Volumul livrării: Se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în blister.

• Proiector cu 8 LED-uri foarte performante asigură 1500 Lumeni - cu până la 30% mai multă 
luminozitate decât becurile halogene de 250W.

• Mâner încastrat - posibilitate de agățare pe verticală sau orizontală.
• Posibilitatea de montare verticală pe o țeavă sau o tijă filetată cu diametru 13 mm, pentru 

utilizarea fără mâini.
• Sistem flexibil de acumulatori: 

funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

K 10
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Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.

Proiector cu încărcător - M18 POALC
• 3 proiectoare pivotante independente oferă 3000 de lumeni de înaltă definiție TRUVIEW ™.
• Toate cele 3 proiectoare combinate asigură până la 12 ore de funcționare cu un acumulator 

M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah.
• Protecție IP54.
• Funcția de încărcător încorporată pentru încărcarea rapidă și convenabilă a oricărui 

acumulator M18 ™ sau dispozitive electrice prin portul de ieșire USB 2.1 AMP.
• Versatilitate AC/DC: Alimentat de acumulatorii MILWAUKEE® M18™ sau de la priză.
• Compartiment de depozitare pentru dispozitive și obiecte mici.
• 9 moduri de ieșire pentru a gestiona ieșirea sau autonomia.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie 
max. (h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
POALC-0 fără acumulator 3000 / 1500 / 1000 4 / 8 / 12 5.9 285.00 MW.4933478120

Proiector - M12 SAL
• Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™.
• 12 LEDuri de înaltă performanță asigură o emisie a luminii de 1400 de Lumeni.
• Proiector la impact cu lentile înalt rezistente din policarbonat rezistând caderilor de până la 3m.
• Proiectorul poate fi rotit 210° vertical și 270° orizontal pentru o iluminare perfectă a zonei de lucru.
• Apărătoare ce protejează capul și lentilele in cazul căderii la transport sau depozitare.
• Turn extensibil de la 0.91 m până la 1.72 m pentru iluminarea zonelor de lucru.
• Amprentă la sol compactă cu centru de greutate coborât și picioare rezistente din nylon ranforsat 

pentru protejarea la condițiile extreme de lucru.
• Mânere de transport în două poziții pentru transport cu o singură mână: greutatea este egal 

distribuită când e strâns
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în cutie de carton.

Model Acumulator Flux luminos 
(lm)

Autonomie 
max. (h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M12 SAL-0 fără acumulator 1400 / 700 4 / 10 3.4 232.00 MW.4933464823

Proiector pivotant - M12 PAL

• Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 700 lumeni.
• Autonomie de până la 8 ore cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah.
• Cu magneți puternici, precum și un design rotativ al proiectorului cu rotație de 40° în 

orice direcție pentru a oferi mai multe opțiuni de fascicul.
• Durabil și rezistent la impact ce face față unor căderi de la o înălțime de până la 3m.
• Cea mai compactă lampă M12™ proiectată pentru lucrările mobile din service-uri și 

unități de întreținere.
• Ieșire 2.1 AMP USB pentru încărcare via USB.
• Protecție IP 54.
• Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în blister.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie 
max. (h)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
PAL-0 fără acumulator 700 / 250 8 / 24 0.7 101.00 MW.4933478226

K 10

K 10

K 10
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Proiector LED - M12 SLED

Proiector LED - M12 AL

• Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție.
• Distanță a fasciculului cu până la 35% mai mare decât a produselor concurente - fascicul de lumină 

intensă și concentrată de 750 lumeni cu o lungime de 650 m.
• Util mai ales pentru identificarea la distanțe mari - inspecția stâlpilor de utilități/cablurilor de înaltă 

tensiune, inspecția conductelor, țevilor din fontă sau cupru, lucrărilor subterane, lucrărilor la poduri.
• Carcasă din metal și lentile din policarbonat rezistente la impact cu garnitură din cauciuc pentru 

protecție împotriva umidității în condițiile dificile de pe șantier.
• Proiectorul produce un fascicul central îngust cu un fascicul periferic larg.
• Mâner ergonomic cauciucat - îmbunătățește confortul utilizatorului și priza în timpul utilizării.
• Poate fi utilizat răsturnat la 45° pentru direcționarea fasciculului în sus în timpul utilizării prelungite.
• Buton cu funcție dublă care permite utilizarea de moment sau continuă.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™.

• Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție.
• 5 LED-uri foarte performante cu o luminozitate de 1000 lm, înlocuind becurile halogene de 250 W.
• Lentile din policarbonat extrem de durabile și rezistente la impact care fac față unor căzături de la o 

înălțime de până la 2.7 m.
• Magneți integrați, mecanism de strângere și găuri pentru șuruburi/cuie pentru multiple opțiuni de 

montare pe diferite suprafețe.
• Cea mai compactă lampă proiectată pentru lucrările mobile din service-uri și unități de întreținere.
• Protecție IP 54.
• Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în blister.

Volumul livrării: se livrează fără acumulatori și fără încărcător, în blister.

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie 
max. (h)

Fascicul 
lumină (m) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M12 SLED-0 fără acumulator 750 / 400 / 750 4 / 8 / 8 640 108.00 MW.4933451261

Model Acumulator Flux luminos
(lm)

Autonomie max.
(h) €/buc. Cod articol

(V) (Ah)
M12 AL-0 fără acumulator 1000 / 400 / 200 3.5 / 7.5 / 15 124.00 MW.4933451394

Lampă de șantier de mare putere - HOBL 7000
• Alimentare la rețea - acceptă de la 90V la 277V (chiar și în cazul fluctuațiilor de tensiune).
• Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ - 7700 Lumeni de iluminare uniformă pentru cea mai bună 

iluminare pe șantier (110 Lumeni / Watt).
• Lentile din policarbonat rezistente la impact și căzături de la o înălțime de până la 2.7 m.
• Dispozitivul de fixare a cablului acționat cu arc permite reglarea ușoară a înălțimii de instalare cu un 

cablu de suspendare de oțel de 1.2 m.
• Cablu de alimentare cu CA de 4 m pentru utilizare la distanță.
• Designul conic al lentilei și dimensiunile reduse permit depozitarea ușoară și stivuirea în siguranță a 

până la 3 unități.

Volumul livrării: se livrează în cutie de carton.

Model Alimentare
(V) Tip bec Greutate

(kg) €/buc. Cod articol

HOBL 7000 90 - 277 LED 3.7 294.00 MW.4933464126

K 10

K 10

K 10

Utilizare răsturnat

Pentru acumulatori M18 / M12 și încărcătoare consultați capitolul 10.
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Ridicare și transport

Chingi rotunde pentru ridicare

Centuri de ridicare

• Din fibre de poliester cu 7 întărituri de siguranță, 
conform DIN EN 1492-2.

• Control în condiţii de siguranţă prin coduri 
de culoare ale capacităţii de ridicare.

• Chingi simple sau cu manta dublă de protecție.

Culoare
Lungime 

max.
utilă
(m)

Lățime 
centură 

(mm)

Capacitate maximă
de ridicare (kg) Chingi simple Chingi cu manta dublă

€/buc. Cod articol €/buc. Cod articol

Violet

1.0

35 1000 2000 800

3.80 EDE.773245 4.44 EDE.728542
1.5 5.64 EDE.773252 6.72 EDE.883937
2.0 7.86 EDE.773269 8.41 EDE.728559
3.0 10.85 EDE.773276 13.27 EDE.883944

Verde

1.0

35 2000 4000 1600

5.69 EDE.773283 6.55 EDE.728566
1.5 8.05 EDE.773290 9.02 EDE.728573
2.0 10.02 EDE.773306 11.60 EDE.728580
3.0 16.32 EDE.773313 16.63 EDE.728597
4.0 20.40 EDE.773320 21.76 EDE.728603

Galben

1.0

50 3000 6000 2400

7.38 EDE.773337 9.16 EDE.728610
1.5 9.44 EDE.773344 10.44 EDE.728627
2.0 14.02 EDE.773351 14.85 EDE.728634
3.0 20.40 EDE.773368 23.54 EDE.728641
4.0 28.20 EDE.773375 30.10 EDE.728658

Gri

1.0

60 4000 8000 3200

10.05 EDE.773382 13.16 EDE.883951
1.5 13.74 EDE.773399 16.24 EDE.883968
2.0 17.54 EDE.773405 21.10 EDE.883975
3.0 25.20 EDE.773412 30.60 EDE.883821
4.0 33.80 EDE.773429 43.40 EDE.883982

Maro

2.0

80 6000 12000 4800

26.00 EDE.883845 33.10 EDE.884002
3.0 38.40 EDE.883852 45.30 EDE.884019
4.0 51.00 EDE.883869 62.60 EDE.884026
6.0 75.90 EDE.883876 89.30 EDE.884033

Albastru

2.0

85 8000 16000 6400

46.70 EDE.883890 48.60 EDE.884057
3.0 56.40 EDE.883906 66.40 EDE.884064
4.0 75.90 EDE.883913 82.80 EDE.884071
6.0 103.00 EDE.883920 121.00 EDE.884088

Culoare
Lungime 

max.
utilă
(m)

Lățime 
centură 

(mm)

Capacitate maximă
de ridicare (kg)

€/buc. Cod articol

Violet

2

50 1000 2000 800

6.55 EDE.793076
3 8.69 EDE.793083
4 11.13 EDE.793090
4 8.52 NW.365402*
5 13.44 EDE.793106
6 17.16 EDE.793113

Verde

2

75 2000 4000 1600

12.58 EDE.793120
3 16.21 EDE.793137
4 22.21 EDE.793144
5 25.10 EDE.793151
6 29.70 EDE.793168
6 26.00 NW.365424*

Galben

2

90 3000 6000 2400

17.46 EDE.793175
3 23.26 EDE.793182
4 31.10 EDE.793199
5 36.60 EDE.793205
6 43.10 EDE.793212

Gri
2

120 4000 8000 3200
23.18 EDE.793229

4 43.30 EDE.793236
6 57.80 EDE.793243

Maro
3

180 6000 12000 4800
63.80 EDE.793250

5 105.00 EDE.793267
8 138.00 EDE.793274

Albastru
3

240 8000 16000 6400
102.00 EDE.793281

5 133.00 EDE.793298
8 210.00 EDE.793304

• 2 straturi de poliester cusut. Formă stabilizată și impregnată.  
Cu 7 întărituri de siguranță, conform DIN EN 1492-1. 

• Control în condiţii de siguranţă prin coduri de culoare  
ale capacitaţii de ridicare.

• Cu 2 bucle de agățare întărite, din poliester.
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Ridicare și transport

Chingi cu clicket - lățimea 35 mm

Chingi cu clicket - lățimea 50 mm

Din poliester - 1 strat, lățime 35 mm. 
Conform DIN EN 12195-2.

Din poliester - 1 strat, lățime 50 mm. 
Conform DIN EN 12195-2.

Tip Lungime
(m)

Lățime
(mm)

Capacitate max de 
ridicare (kg)

€/buc. Cod articol

Standard
4

35 1000 2000
6.97 EDE.884118

6 7.99 EDE.809654
8 9.63 EDE.809661

Cu cârlig
4

35 1000 2000
9.60 EDE.809678

6 10.55 EDE.809685
8 12.27 EDE.809692

Cu 
carabină

4
35 1000 2000

12.05 EDE.884132
6 12.94 EDE.809708
8 14.77 EDE.809715

Tip Lungime
(m)

Lățime
(mm)

Capacitate max de 
ridicare (kg)

€/buc. Cod articol

Standard
  6

50 2000 4000
13.13 EDE.773160

  8 16.35 EDE.773207
10 16.96 EDE.809722

Cu cârlig
pentru 
cadre

  6
50 2000 4000

15.50 EDE.773177
  8 18.52 EDE.773214
10 20.63 EDE.809739

Cu cârlig
  6

50 2000 4000
16.39 EDE.773191

  8 17.50 EDE.773238
10 19.31 EDE.809746

Cu 
carabină

  6
50 2000 4000

20.82 EDE.773184
  8 21.93 EDE.773221
10 24.90 EDE.809753

Plasă pentru asigurarea încărcăturilor
• Din polietilena innodată de 2.5 mm 

grosime.
• Ochiuri de plasă de 45 mm.
• Marginea de 8 mm.
• Culoare neagră.
• Sarcină maximă: 200 kg.

Dimensiuni (mm) €/buc. Cod articol
Lungime Lățime

1600 1300 24.87 EDE.227834
2200 1500 25.90 EDE.227841
2700 1500 30.90 EDE.227858
3000 2000 43.00 EDE.227865
3500 2500 60.30 EDE.227872
4500 2500 72.20 EDE.227889

Cărucior de transport
• Cărucior cu anvelope din cauciuc plin Ø 254 / 63.5 mm montate pe jenți 

din plastic de Ø 76.2 mm
• Construcție: cadru din tub de oţel, tavă de oţel.

Model SAK
Cod articol UC.6250000*
€/buc. 59.40

Caracteristici tehnice
Capacitate de ridicare (kg) 150
Adâncime tavă (mm) 198
Lungime (mm) 1120
Lățime (mm) 570
Înălțime 488
Greutate (kg) 10.9
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Accesoriu opțional €/buc. Cod articol
Opritor transpalet 19.00 UC.6150001*

Transpalet standard - PHW 2506

Ridicare și transport

Model PHW 2506
Cod articol UC.6152506
€/buc. 423.00

Caracteristici tehnice
Capacitate de ridicare (tone) 2.5
Lungimea tălpilor (mm) 1150
Înălțime minimă furcă (mm) 85
Înălțime maximă furcă (mm) 200
Înălțime de ridicare (mm) 115
Lăţimea totală (mm) 540
Lăţimea tălpilor (mm) 160
Greutate (kg) 69

Transpalet profesional cu cântar  - PHW 2000W / 2000WP

Model PHW
2000 W

PHW
2000 WP

Cod articol UC.6150261 UC.6150271
€/buc. 1824.00 2106.00

Caracteristici tehnice
Capacitate de ridicare (tone) 2 2
Lungimea tălpilor (mm) 1150 1150
Înălțime minimă furcă (mm) 85 85
Înălțime maximă furcă (mm) 175 175
Înălțime de ridicare (mm) 90 90
Unghiul maxim de întoarcere   210°   210°
Lăţimea totală (mm) 540 540
Lăţimea tălpilor (mm) 172 172
Greutate (kg) 135 135

• Viteză de ridicare reglabilă continuu prin intermediul unei supape 
de siguranţă de mare sensibilitate.

• Cadru şi tălpi stabile şi rezistente, construcţie monobloc.
• 3 funcţii de operare (ridicare, coborâre, poziţie neutră) 

acţionabile printr-un singur mâner.
• Role conducătoare din aluminiu, cu suprafaţa de contact din 

cauciuc poliuretanic rezistent.
• Dimensiuni role conducătoare Ø x l (mm): 200 x 50
• Dimensiuni role furcă Ø x l (mm): 80 x 70
• Rulmenţi de precizie, care nu necesită mentenanţă, pe toate 

rolele.
• Se utilizează numai pe suprafețe plane și netede.

• Sistem de control electronic integrat în carcasă de oţel de înaltă calitate.
• Componente electronice cu fiabilitate ridicată, rezistente la umiditate 

şi praf conform DIN IP65.
• Funcţionare fiabilă între -10°C şi + 40°C la umiditate relativă de 10% - 95%.
• Alimentare: baterii de 1.5 V (AA) incluse în livrare.
• Scală de precizie, deviaţie maximă de 0.1%, cu afişarea mesajelor de eroare.

Afişaj LCD cu 6 cifre, corecţie “tara”, greutate netă 
/ brută, greutate totală și funcţie de sumă pentru 
cântăriri în serie. Afișaj în trepte din 1 în 1 kg. 
Eroare de măsurare: ±2 kg la 2000 kg

PHW 2000 WP: Echipat suplimentar cu o imprimantă 
pentru listarea operaţiilor de cântărire.

• Dimensiuni role conducătoare Ø x l (mm): 180 x 50
• Dimensiuni role furcă Ø x l (mm): 75 x 70
• Se utilizează numai pe suprafețe plane și netede.

Accesoriu opțional
Previne deplasarea acestora în vehicule comerciale
Opritor transpalet - UC.6150001
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• Lisa / platforma mobilă dotată cu dispozitiv hidraulic sau electro-hidraulic de 
ridicare la înălțime, capacitate 1 t.

• Pompă hidraulică cu funcţionare fără trepidaţii, piston cromat şi supapă de 
siguranţă.

• Viteză de ridicare reglabilă continuu prin intermediul unei supape de siguranţă 
de mare sensibilitate.

• Dispozitiv mecanic pentru ridicarea furcilor, fără trepidaţii, la înălţimea maximă 
de 800 mm.

• Role conducătoare din aluminiu, cu suprafaţa de contact din cauciuc 
poliuretanic rezistent.

• Dimensiuni role conducătoare Ø x l (mm): 180 x 50
• Dimensiuni role furcă Ø x l (mm): 74 x 50.
• Se utilizează numai pe suprafețe plane și netede.

Transpalet / platformă mobilă

Ridicare și transport

Model PHH 1001 PHH 1003 E
Cod articol UC.6150100 UC.6150104
€/buc. 908.00 2313.00

Caracteristici tehnice
Capacitate de ridicare (tone) 1 1
Lungimea tălpilor (mm) 1150 1170
Înălțime minimă furcă (mm) 85 85
Înălțime de ridicare (mm) 715 800
Lăţimea totală (mm) 540 540
Unghiul maxim de întoarcere   210° 210°
Lăţimea tălpilor (mm) 160 160
Greutate fără baterie (kg) 122 169

PHH 1003 E
Echipată cu motor de 0.8 kW. 
Permite funcționarea în sistem 
electro-hidraulic.
Model echipat standard cu 
încărcător și baterie (12 V / 
60 Ah) ce permite un timp de 
operare de 5 ore.
Poate fi utilizat atât în mod 
manual cât și electric.

În timpul coborârii / urcării, 
platforma mobilă este 
susținută de propriul sistem 
de blocare, sistem ce previne 
mișcarea accidentală.

PHH 1001

PHH 1003 E

Scaun de lucru
• Structură robustă din oţel.
• Înălţime reglabilă.
• Mobil, pe roţi pivotante.
• Spaţiu pentru scule.
• Dimensiuni (mm): 

380 x 380 x 440
• Greutate (kg): 5.7

€/buc. Cod articol
58.80 UC.6201900

Cărucioare cu platformă

Capacitate
(kg)

Dimensiuni
L x l (mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

200   890 x 450 16 240.00 EDE.001848
250   850 x 450 14 284.00 EDE.012001
250 1000 x 600 19 335.00 EDE.012025
500 1030 x 700 33 322.00 EDE.000070
500 1230 x 800 37 354.00 EDE.000087
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Ridicare și transport

Stivuitor - GHHW 1000
• Stivuitor recomandat pentru încărcarea şi descărcarea vehiculelor
• Utilizare cu dublă destinaţie: ridicare şi transport pe distanţe scurte.
• Structură robustă din oţel cu cordoane de sudură de înaltă calitate.
• Echipament de ridicare dotat cu pompă hidraulică.
• Echipat cu role frontale rezistente la uzură şi roţi de ghidare pe rulmenţi, 

pivotante, din nailon.

• Role conducătoare din nailon rezistente la uzură, dotate cu rulmenți. 
Role duble pentru furcă.

• Dimensiuni role conducătoare Ø x l (mm): 147 x 40.
• Dimensiuni role furcă Ø x l (mm): 83 x 60.
• Ridicarea poate fi operat cu uşurinţă atât cu mâna cât și cu piciorul (pedală).
• Se utilizează numai pe suprafețe plane și netede.

Model GHHW 1000
Cod articol UC.6151016
€/buc. 1598.00

Caracteristici tehnice
Capacitate de ridicare (tone) 1
Lungimea tălpilor (mm) 1150
Înălţimea de ridicare (mm) 1600
Garda la sol (mm) 90
Viteza de ridicare (mm/s) 25
Viteza de coborâre Reglare manuală
Unghiul maxim de întoarcere 210°
Lăţimea tălpilor (mm) 170
Lungime (mm) 1705
Lățime (mm) 755
Înălțime (mm) 1980
Greutate netă (kg) 230

Ridicarea poate fi operată cu 
uşurinţă atât cu mâna cât și cu 
piciorul (pedală).

Mese de lucru cu înălțime variabilă
• Mese de lucru cu înălțime variabilă cu platformă închisă.
• Model ergonomic cu posibilitatea reglarii mesei la înălţimea optimă de lucru.
• Unitate de control separat cu 3 metri de cablu, cu butoane de acţionare 

şi comutator de oprire de urgenţă.

Model SHT 1000 SHT 2000 SHT 1001 G SHT 1001 U
Cod articol UC.6154100 UC.6154200 UC.6153100 UC.6153101
€/buc. 1975.00 2257.00 2445.00 2520.00

Caracteristici tehnice
Capacitate de ridicare (tone) 1 2 1 1
Dimensiuni masă - L x l (mm) 1300 x 800 1300 x 800 1450 x 1140 1450 x 1140
Înălţimea minimă masă (mm) 190 190 80 80
Înălţimea maximă masă (mm) 1010 1010 760 760
Putere motor - 400V (kW) 0.75 0.75 0.75 0.75
Viteza de ridicare (mm/sec) 40 22 42 42
Greutate (kg) 220 280 250 235

SHT 1000

SHT 1001 G

SHT 1001 U

585 1050
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Ridicare și transport

Cărucior cu platformă - FHT 500
• Cărucior mobil cu masă reglabilă pe înălțime, construcție robustă.
• Acționare cu pedală ce permite poziţionarea mesei 

la înălţimea dorită.
• Ridicarea poate fi operat cu uşurinţă atât cu mâna 

cât și cu piciorul (pedală).
• Role pivotante robuste cu diametrul de Ø 127 mm, prevăzute 

cu dispozitive de blocare pentru siguranţă în timpul operaţiilor de 
încărcare / descărcare.

• Supapă de siguranţă pentru protecţia pompei 
şi operatorului împotriva suprasolicitării.

• Se utilizează numai pe suprafețe plane și netede.

Model FHT 500
Cod articol UC.6150500
€/buc. 588.00

Caracteristici tehnice
Capacitate de ridicare (tone) 0.5
Dimensiuni masă - L x l (mm) 855 x 500
Înălţimea minimă masă (mm) 340
Înălţimea maximă masă (mm) 900
Lungime (mm) 855
Lățime (mm) 500
Grosime (mm) 50
Greutate (kg) 87

Cricuri pentru utilaje - Seria MH
• Folosit pentru ridicarea optimă a încărcăturilor grele
• Dotate cu ghiară robustă pentru agăţare 

de la înălţimi mici.
• Modele MH10 şi MH20 dotate şi cu sistem 

suplimentar pentru sprijin .
• Viteza de coborâre reglabilă
• Design mic și compact
• Picior reglabil la MH3, MH20 și MH8

Model MH 3 MH 8 MH 10 MH 20
Cod articol UC.6190003 UC.6190008 UC.6190010 UC.6190020
€/buc. 214.00 279.00 233.00 601.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă
sprijin - A (tone) - - 10 20

Sarcină maximă
sprijin - B (tone) - - 7.5 15

Capacitatea de
ridicare - C (tone) 3 8 6 12

Înălțime minimă
de ridicare - C (mm) 15 20 35 40

Cursă (mm) 140 140 160 140
Greutate (kg) 21 28 25 31

MH 3

MH 10

MH 8

MH 20

Vinciuri de oţel - Seria SW
• Execuţie solidă conform DIN 7355.
• Testat la o supraîncărcare de 25%.
• Uşor de manipulat, efort redus la ridicarea încărcăturilor.
• Sistem de siguranță cu autoblocare a manivelei.
• Mecanism integrat cu cremalieră.

Model SW 30 SW 50 SE 100
Cod articol UC.6171203 UC.6171205 UC.6171210
€/buc. 209.00 270.00 393.00

Caracteristici tehnice
Sarcina maximă (tone) 3 5 10
Cursa (mm) 335 335 345
Înălțime min. de ridicare (mm) 75 80 90
Înălţime (mm) 730 730 800
Greutate (kg) 21 29 46
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Ridicare și transport

Cricuri hidraulice pentru utilaje - Seria HMH

Platforme cu role pentru transportul utilajelor - Seria TR

• Construcție sudată robustă.
• Interval de lucru: de la -20°C până la 50°C
• Utilizate pentru ridicarea sigură a încărcăturilor grele.
• Mâner detaşabil.
• Modelele HMH 5 / HMH 10 

Pot fi rotite la 360° pentru a acţiona din orice poziţie.
• Modelul HMH 25 

Cu role.

• Platforme pentru deplasarea facilă şi sigură a obiectelor grele
• Role de Ø 85 x 85 mm din nailon pe rulmenţi cu suprafaţă antiderapantă din cauciuc.

Model HMH 5 HMH 10 HMH 25
Cod articol UC.6190050 UC.6190100 UC.6190250
€/buc. 274.00 327.00 1149.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 5 10 25
Cursa (mm) 205 230 215
Înălțimea minimă de ridicare - C (mm) 25 30 58
Înălțimea minimă de ridicare - A (mm) 368 420 505
Forţa de acţionare în mâner (N) 380 400 400
Lungime (mm) 360 380 530
Lățime (mm) 190 220 350
Înălțime (mm) 430 510 610
Greutate (kg) 25 35 109

Model TR 3 TR 6
Cod articol UC.6193030 UC.6193060
€/buc. 92.70 129.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 3.0 6.0
Număr de role/platformă 4 6
Lungime (mm) 400 420
Lățime (mm) 228 340
Înălțime (mm) 100 120
Greutate (kg/platformă) 9.5 12

Pârghii cu role -Seria HS Cadre reglabile pentru transportul echipamentelor uşoare
• Pârghie din oţel masiv pentru stabilitate maximă
• Role din oţel Ø70x54

• Structură stabilă şi sigură.
• Asamblare rapidă şi facilă.
• Două roţi pivotante la 360° cu pedale de blocare.

Model HS 1.5 HS 5
Cod articol UC.6196015 UC.6196050
€/buc. 113.00 201.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 1.5 5
Lungime (mm) 2000 2000
Greutate (kg) 16 32

Model UF 230 UF 300
Cod articol UC.6190230 UC. 6190300
€/buc. 47.60 84.70

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (kg) 230 300
Dimensiuni maxime încărcare
Obiecte pătrate min. (mm) 280 x 280 345 x 345
Obiecte pătrate max. (mm) 890 x 890 730 x 730
Obiecte dreptunghiulare min. (mm) 430 x 280 -
Obiecte dreptunghiulare max. (mm) 1290 x 480 -
Distanţa de reglare (mm) 25 25.4
Greutatea (kg) 7.7 9

UF 300

UF 230
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Şasiuri de transport pentru utilaje - Seria TF

Trusă de încărcare şi transport - TR 20

• Şasiuri pentru deplasarea facilă 
şi sigură a obiectelor grele.

• Placă rotativă cu suprafaţă antiderapantă 
din cauciuc şi mâner de tractare.

• Role din oțel Ø 85 x 90 mm.

• Trusă flexibilă pentru deplasarea obiectelor grele pe distanţe 
scurte. Schimbarea de direcţie se poate face uşor cu o rază 
de întoarcere de 3 m.

Componenţă:
• 4 role de transport
• 2 platforme rotative
• 2 platforme rectangulare
• 2 bare de conectare
• 2 bare de ghidare
• 1 mâner de tractare
• 1 cutie metalică cu roți și mânere

Model TR 20
Cod articol UC.6195020
€/trusă 537.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 20
Înălţime minimă (mm) 108
Role Ø (mm) 18
Platformă rotativă Ø (mm) 130
Greutate (kg) 50

Model TF 3 TF 6 TF 12
Cod articol UC.6191030 UC.6191060 UC.6191120
€/buc. 145.00 371.00 467.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 3 6 12
Număr de role/platformă 4 8 8
Lungime (mm) 295 640 640
Lățime (mm) 230 534 566
Înălțime (mm) 104 115 115
Greutate (kg) 15 50 66

Ridicare și transport

Platforme reglabile cu role pentru transportul utilajelor - Seria VTR

• Seturi de câte 2 platforme pentru deplasarea facilă şi sigură a obiectelor grele
• Role din nailon Ø85 x 90 mm pe rulmenţi cu suprafaţă antiderapantă din cauciuc
• Platformele pot fi cuplate în perechi prin intermediul a două bare metalice, pe o lungime reglabilă: VTR 6 de la 500 la 1400 mm și VTR 12 de la 720 la 1500 mm

Model VTR 6 VTR 12
Cod articol UC.6192060 UC.6192120
€/set 242.00 306.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 6 12
Număr de role/platformă 4 6
Lungime (mm) 320 420
Lățime (mm) 268 268
Înălțime (mm) 110 110
Greutate (kg/platformă) 30 38

TF 3

TF 12

TF 6
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Set de cricuri pentru mobilier, cu role  - HR 1000Set de colţare pt. transport mobilier, cu role - ETR 4/150
•  Set de două cricuri cu role şi un levier pentru ridicarea şi deplasarea 
mobilierului.
•  Cadru din tablă de oţel galvanizată.
•  Roţi de Ø 138 x 28, rezistente, din poliuretan cu suprafaţa de contact 
cauciucată.

Set de 4 colţare cu role pentru relocarea rapidă şi facilă a obiectelor 
paralelipipedice grele.
Fiecare colțar este dotat cu 3 role pivotante 360° din cauciuc rezistent.
Execuţie robustă din tablă de oţel sudată.
Suprafaţă de încărcare prevăzută cu strat antiderapant.
Înălţimea de încărcare redusă garantează transportul în siguranţă.

Model HR 1000
Cod articol UC.6191000
€/set 145.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă pe set (tone) 1
Înălțime minimă de ridicare (mm) 12
Înălțime maximă de ridicare (mm) 50
Greutatea aprox. (kg/set) 10

Model ETR 4/150
Cod articol UC.6197150
€/set 134.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (kg) 150
Înălţimea de încărcare (mm) 15
Dimensiuni (mm) 255 x 255 x 85
Greutatea (kg/colţar) 2

Cricuri hidraulice - Seria HSWH Top

Model HSWH
5 Top

HSWH
10 Top

HSWH
15 Top

HSWH
20 Top

HSWH
30 Top

Cod articol UC.6211005 UC.6211010 UC.6211015 UC.6211020 UC.6211030
€/buc. 102.00 132.00 154.00 177.00 205.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 5 10 15 20 30
Înălţimea minimă - A (mm) 212 219 228 234 242
Cursa - B (mm) 150 150 150 150 150
Înălţimea de reglare - C (mm) 75 75 75 75 75
Înălţimea maximă - D (mm) 437 444 453 459 467
Suprafață așezare - ExF (mm) 125 x 75 144 x 90 164 x 110 172 x 120 196 x 144
Greutatea (kg) 4.5 6.4 8.8 10.6 15.5

• Cricuri hidraulice cu șurub extensibil cu suprafață striată. 
• Sistem de pompare rotativ ce poate fi operat din orice poziție.
• Cordoane de sudură de înaltă calitate.
• Limitator ce previne blocarea blocarea cilindrului
• Valvă de siguranţă pentru protecţia cilindrului la suprasolicitare.

HSWH 30 Top

HSWH 15 Top

Cricuri hidraulice - Seria HSWH

• Cricuri hidraulice cu șurub extensibil cu suprafață striată.
• Placa de bază din fontă specială asigură o bună stabilitate şi 

previne înclinarea.
• Suportul de bază sudat extrem de robust permite utilizarea 

continuă în condiţii dificile.

Model HSWH 30 HSWH 50

Cod articol UC.6200003 UC.6200005
€/buc. 22.96 27.50

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 3 5
Înălţimea minimă - A (mm) 188 207
Cursa - D (mm) 115 125
Înălţimea de reglare - E (mm) 60 70
Înălţimea maximă - F (mm) 363 402
Suprafață așezare - L x B (mm) 108.5 x 87 117 x 97
Greutatea (kg) 2.8 3.7
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Model
Sarcina 
maximă
(tone)

Dimensiuni (mm)
Greutate

(kg) €/buc. Cod articol
A B C D E F G

CP81020   2 180 117 52 347 120   80 20   2.4 31.20 CP.8941081020*
CP81030   3 190 114 62 366 125   85 23   2.9 36.30 CP.8941081030*
CP81080   8 200 122 72 394 160 100 35   5.8 60.10 CP.8941081080*
CP81120 12 180   95 76 347 175 120 43   6.7 74.00 CP.8941181120*

Cricuri hidraulice profesionale
• Deosebit de performante.
• Stabile, utilizare ușoară.
• Reglabile, extensie cu filet în 

interiorul pistonului.
• Tijă din oțel dintr-o singură bucată.

Cricuri auto - seria RWHA
• Structură uşoară din aluminiu pentru autovehicule sport 

cu gardă joasă.
• Coborârea se realizează lent.
• Tamponul cauciucat protejează caroseria vehiculului.
• Două mânere comode din aluminiu, pentru transport, 

plasate lateral.

RWHA 1501 - cu rolă cilindrică în partea frontală
RWHA 2500 - cu două roți în partea frontală

Model RWHA 1501 RWHA 2500
Cod articol UC.6201123 UC.6201109
€/buc. 153.00 217.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 1.5 2.5
Înălțimea minimă (mm) 88 100
Înălţimea maximă (mm) 210 - 358 285 - 465
Cursa (mm) 270 365
Dimensiuni (mm) 554 x 247 x 150 650 x 292 x 170
Greutate (kg) 14.3 25.9

Cricuri - Seria RWH

Quick lift
Model RWH 2.1 RWH 2.5
Cod articol UC.6201099 UC.6201101
 €/buc. 54.50 108.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 2 2.5
Înălțimea minimă (mm) 135 150
Înălţimea maximă (mm) 340 435
Cursa (mm) 205 285
Dimensiuni (mm) 447 x 196 x 135 680 x 290 x 185
Greutate (kg) 8.7 19.3

RWH 2.1 - Model scurt compact şi stabil.

RWH 2.5 - Model echipat cu cu tampon superior extensibil. “Quick Lift” - Ridicare 
rapidă: Levierul se poate fixa și în al doilea suport.

RWH 2.1
RWH 2.5

RWHA 1501

RWHA 2500

Cricuri - Seria SRWH
• Modele robuste din fontă de înaltă calitate.
• Rolele de încărcare sunt executate din fontă.
• SRWH 3000 QL cu funcție „Quick Lift” Ridicare rapidă.

Model SRWH 2500EF SRWH 3002 EF SRWH 3000QL
Cod articol UC.6201102 UC.6201122 UC.6201103
€/buc. 174.00 225.00 182.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 2.5 3.25 3
Garda la sol (mm) 87 - 174 95 - 150 145 - 180
Înălţimea maximă (mm) 315 - 455 520 500
Cursă max. (mm) 368 425 355
Dimensiuni (mm) 640 x 342 x 175 690 x 370 x 150 685 x 346 x 180
Greutate (kg) 33 40 38

SRWH 2500 EF

SRWH 3002 EF
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Model
Sarcina 
maximă
(tone)

Înălțime
(mm) Greutate

(kg) €/buc. Cod articol
min. max.

CP80030 3.0 95 550 45 282.00 CP.8941181030*

Cric “Crocodil” profesional
• Cric de înaltă calitate din oțel sudat.
• Pedala acționează 2 pompe.
• Construcție compactă.
• Rezistent la coroziune.

Model SRWH 2000LFDS SRWH 2500LFH SRWH 3000LFH SRWH 3001SIL
Cod articol UC.6201125 UC.6201126 UC.6201127 UC.6201121
€/buc. 387.00 206.00 327.00 177.00

Caracteristici tehnice
Sarcină max. (tone) 2 2.5 3 3
Garda la sol (mm) 70 75 110 120-158
Înălţimea max. (mm) 500 500 580 460
Cursă max. (mm) 430 425 470 340
Dimensiuni (mm) 822 x 360 x 214 685 x 344 x 150 805 x 355 x 172 628 x 343 x 158
Greutate (kg) 43 32 49 32

SRWH 
2000LFDS

SRWH 
2500LFH

SRWH 
3001SIL

Cric auto pneumatic-hidraulic - Seria WWH 

Model WWH
50002 PH

WWH
40003 PH

WWH
60000 PH

Cod articol UC.6201130 UC.6201131 UC.6201112
€/buc. 1310.00 1749.00 1770.00

Caracteristici tehnice
Presiune aer comprimat (bar) 9 - 12 9 - 12 8 - 12
Număr de pistoane 2 3 3
Piston 
inferior

Sarcina max. (tone) 50 40 60
Înălțime max. (mm) 330 182 207

Piston 
intermediar

Sarcina max. (tone) 25 20 40
Înălțime max. (mm) 444 231 256

Piston 
superior

Sarcina max. (tone) - 10 20
Înălțime max. (mm) - 284 312

Înălțimea minimă (mm) 215 125 150
Suprafața de așezare L x l (mm) 805 x 282 830 x 295 875 x 295
Greutate (kg) 73 44 64

• Ridicare și coborâre controlată pneumatic.
• Capacitate de ridicare de până la 60 tone.
• Model scurt, compact, cu role stabile din fontă acoperită 

cu poliuretan.
• Pistoane cromate cu suprafaţă foarte netedă. 

WWH 40000 PH - 2 pistoane. 
WWH 60000 PH - 3 pistoane.

• Două tampoane suplimentare din fontă de 45 şi 75 mm, 
incluse în volumul livrării (pentru modelele 40000 și 
60000).

Manetă de comandă rotativă.

Cricuri cu piston dublu - Seria SRWH LF / SIL
• Cricuri cu piston dublu.
• Recomandate pentru autovehicule sport cu gardă joasă.
• Modele robuste din fontă de înaltă calitate.
• Tampon suprafață mare, cauciucată.
• Acționarea se poate face cu levier sau cu pedală.
• Rolele de încărcare sunt executate din poliuretan.
• SRWH 2000LFDS cu role duble.

WWH 60000 PH

WWH 50002 PH
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Stative de osie - Seriile UB şi UBK 
• Asigură o protecție suplimentară atunci când se lucrează cu auto suspendate.
• Picioare cu suprafaţă mare de sprijin ce permit poziţionarea sigură pe 

pardoseli, asfalt etc.
Model UB 3000 UB 6000 UBK 3000
Cod articol UC.6201300 UC.6201301 UC.6201305
€/pereche 36.70 65.70 22.49

Caracteristici tehnice
Sarcina maximă (tone) 3 6 3
Înălțimea minimă (mm) 288 395 285
Înălțimea maximă (mm) 425 605 400
Număr de poziţii 10 13 4
Suprafața de așezare L x l (mm) 225 x 205 310 x 265 240 x 240
Greutate (kg/pereche) 7.0 13.2 4

Model
Sarcina 
maximă
(tone)

Înălțime
(mm) €/pereche Cod articol

min. max.
CP82020   2 280 425 25.90 CP.8941082020*
CP82030   3 300 455 34.80 CP.8941082030*

Stative
• Certificare TUV și CE.
• Stativele se vând în perechi 

de 2 buc.

Trusă hidraulică pentru repararea caroseriilor - HKRS 1001

Cricuri pentru cutii de viteze - GH

Trusă hidraulică în casetă rezistentă din plastic, cu roţi, compactă.

Model Sarcina max.
(tone)

Dimensiuni
(mm)

Cursa cilindrului
(mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

HKRS 1001 10 910 x 405 x 180 130 32 225.00 UC.6201205

• Dispozitiv hidraulic cu reglarea continuă a înălţimii 
de ridicare.

• 4 roţi pivotante, manevrabilitate uşoră.
• Ridicarea sarcinii se face prin pedalier, iar coborârea 

prin prin control manual .
• Reglarea sarcinii se face manual.
• Modelele PRO: 

- pentru uz profesional.
• Modelele TOP: coborârea sarcinii se face prin 

pedalier. Mâner rotativ. Suportul superior este 
reversibil: dotat suplimentar cu spumă pentru o 
protecție optimă.

Model GH 505
Standard

GH 600 
PRO

GH 1500 
PRO

GH 750 
TOP

GH 1200 
L TOP

Cod articol UC.6201410 UC.6201403 UC.6201404 UC.6212075 UC.6212125
€/set 266.00 346.00 467.00 368.00 603.00
Caracteristici tehnice
Sarcina maximă (tone) 0.5 0.6 1.5 0.7 1.2
H min. de ridicare (mm) 1240 1180 1195 1110 1258
H max. de ridicare (mm) 2050 1950 1985 1930 1925
L x l (mm) 610 x 610 500 x 510 524 x 510 720 x 720 720 x 720
Greutate (kg) 40 34 56 28 34

Componenţă:
• Pompă manuală cu furtun.
• Placă de bază cauciucată.
• Bolţ adaptor cu filet.
• Set de tuburi de extensie.

• Placă striată.
• Cilindru de presiune.
• Distribuitor.
• Cap de cauciuc.
• Suport în V - 90°.

Seria UB - structură sudată extrem de robustă cu suportul în “V”.
Seria UBK - modele pliabile.

Model TOP
cu suport superior reversibil.

Standard PRO

TOP
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Troliuri electrice - 400V - cu 1 / 2 viteze - Seria EKZT-1 / EKZT-2

Cărucioare pentru troliuri electrice cu 1 / 2 viteze - Seria EFW-1 / EFW-2

• Troliuri electrice cu cârlige de agățare.
• Protecție la suprasarcină datorită sistemului cu ambreiaj.
• Sistem de frânare electromagnetică.
• Panou de control cu cablu de 6m, dotat cu buton de oprire de 

urgență.
• Cu cârlig de agăţare.

Model EKZT 5-1 EKZT 10-1 EKZT 20-1 EKZT 5-2 EKZT 10-2 EKZT 20-2 EKZT 30-2
Cod articol UC.6194005 UC.6194010 UC.6194020 UC.6194105 UC.6194110 UC.6194120 UC.6194130
€/buc. 1048.00 1314.00 1528.00 1209.00 1475.00 1685.00 2415.00

Caracteristici tehnice
Tensiune de alimentare 400 400 400 400 400 400 400
Putere motor (kW) 1.2 1.4 1.4 1.2 1.4 1.4 3.0
Sarcină maximă (tone) 0.5 1 2 0.5 1 2 3
Înălţimea de ridicare (m) 6 6 6 6 6 6 6
Număr de viteze 1 1 1 2 2 2 1
Viteza de ridicare (m/min) 7.7 5.1 2.6 7.7 / 2.2 5.1 / 1.8 2.6 / 0.95 6.0 / 2.0
Lungime (mm) 636 636 636 641 661 661 807
Lățime (mm) 276 275 276 276 276 276 430
Înălțime (mm) 410 460 650 410 460 650 525
Greutate (kg) 49 54 68 57 66 82 132

Cărucior compatibil EFW 1-1 EFW 1-1 EFW 2-1 EFW 1-2 EFW 1-2 EFW 2-2 EFW 3-2
Cod articol UC.6194310 UC.6194310 UC.6194320 UC.6194410 UC.6194410 UC.6194420 UC.6194430

Model EFW 1-1 EFW 2-1 EFW 1-2 EFW 2-2 EFW 3-2
Cod articol UC.6194310 UC.6194320 UC.6194410 UC.6194420 UC.6194430
€/buc. 698.00 754.00 754.00 859.00 991.00

Caracteristici tehnice
Tensiune de alimentare (V) 400 400 400 400 400
Putere motor (kW) 0.4 0.6 0.4 0.6 0.6
Sarcina maximă (tone) 1 2 1 2 3
Lățime șină (mm) 74-140 74-140 74-140 74-140 100 - 170
Diametru roată conducătoare - Ø (mm) 68 75  68  75 96
Grosime max. ancorare - A (mm) 24 30 24 30 36
Distanța dintre ochi și șină - D (mm) 145 140 145 140 210
Dimensiuni - L x l x H (mm) 715 x 340 x 260 722 x 340 x 280  741 x 340 x 260 748 x 340 x 280 750 x 370 x 340
Greutate (kg) 26 36 33  40 56

Compatibil cu EKZT 5-1 / 10-1 EKZT 20-1 EKZT 5-2 / 10-2 EKZT 20-2 EKZT 30-2

Opțional se pot cupla la cărucioare acționate electric pentru 
deplasarea pe șină (profil I - lățime 74-180 mm).
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Troliuri electrice cu cablu - Seria ESW

Model ESW 500 ESW 800
Cod articol UC.6199500 UC.6199800
€/buc. 491.00 545.00

Caracteristici tehnice
Tensiune (V) 230 230
Putere (kW) 1.0 1.3
Sarcină maximă fără/cu scripete (kg) 250 / 500 400 / 800
Înălţimea de ridicare fără/cu scripete (m) 30 / 15 30 / 15
Viteza de ridicare fără/cu scripete (m/min) 8 / 4 8 / 4
Diametrul cablului (m) 4 5
Dimensiuni (mm) 310 x 330 x 440 310 x 330 x 440
Greutate (kg) 30 32

• Panou de control cu cablu de 1.5 m, dotat cu buton de oprire de urgență.
• Limitatoare de cursă pentru circuitul electric, la ambele capete.
• Sistem de frânare mecanică ce reţine sarcina chiar şi atunci când este decuplat.
• Motor cu protecție la suprasarcină ce previne supraîncălzirea.
• Modelele ESW 500 / ESW 800 cu scripete, pentru sarcină dublă.

ESW 250 ESW 500

Ridicare și transport

Troliuri electrice cu cablu - Seria MES
• Panou de control cu cablu de 1.7 m, dotat cu buton de oprire de urgență.
• Clasa de protecție IP54.
• Limitatoare de cursă pentru circuitul electric, la ambele capete.
• Motor cu protecție la suprasarcină ce previne supraîncălzirea.

Model MES 250-2 MES 600-2 MES 999-2
Cod articol UC.6198225 UC.6198260 UC.6198299
€/buc. 110.00 161.00 338.00

Caracteristici tehnice
Tensiune (V) 230 230 230
Sarcină maximă fără/cu scripete (kg) 125 / 250 300 / 600 500 / 999
Înălţimea de ridicare fără/cu scripete (m) 12 / 6 12 / 6 12 / 6
Viteza de ridicare fără/cu scripete (m/min) 8 / 4 8 / 4 8 / 4
Lungime (mm) 410 465 620
Lățime (mm) 142 150 240
Înălțime (mm) 235 253 355
Greutate (kg) 11 17.5 33

Model WSA 300-1100-2 WSA 600-750-2 WSA 1000-750-2
Cod articol UC.6198605 UC.6198606 UC.6198607
€/buc. 51.60 44.80 54.50

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (kg) 300 600 1000
Lungime braț (mm) 1100 750 750
Greutate (kg) 8.4 6.1 9.3

Recomandat pentru modelele MES 250-2
MES 600-2

MES 250-2
MES 600-2 MES 999-2

Accesoriu opțional 
Braț pivotant WSA
Se poate fixa pe tuburi 
sau bare rotunde (diametru 
recomandat Ø48 mm).
Bara verticală nu este inclusă 
în volumul livrării.

Troliuri electrice - 230V - cu o viteză - Seria EKZT-1

• Troliuri electrice cu cârlige de agățare.
• Protecție la suprasarcină datorită sistemului cu ambreiaj.
• Sistem de frânare electromagnetică.
• Panou de control cu cablu de 1.6 m, dotat cu buton de oprire 

de urgență.

Model EKZT 301-1 EKZT 501-1
Cod articol UC.6194503 UC.6194505
€/buc. 306.00 504.00

Caracteristici tehnice
Tensiune de alimentare 230 230
Sarcină maximă (tone) 0.3 0.5
Înălţimea de ridicare (m) 3 3
Viteza de ridicare (m/min) 3.0 2.8
Lungime (mm) 228 382
Lățime (mm) 221 176
Înălțime (mm) 442 600
Greutate (kg) 14 19

EKZT 301-1 EKZT 501-1
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Troliu electric, compact şi robust cu conectare 12 V
• Compact şi robust pentru utilizare în autovehicule.
• Dotat cu ambreiaj ce asigură protecței la suprasarcină.
• Acționare cu manivelă sau prin telecomanda cu cablu.

Model ESW 901 ESW 1360
Cod articol UC.6199090 UC.6199136
€/buc. 117.00 174.00

Caracteristici tehnice
Tensiune (V) 12 12
Putere (W) 300 480
Sarcina maximă (t) 0.9 1.36
Lungime cablu (m) 9 9
Diametru cablu (mm) 5.1 5.6
Viteza (m/min) 1.82 1.22
Lungime (mm) 260 270
Lățime (mm) 260 290
Înălțime (mm) 202 205
Greutate (kg) 11 15

ESW 901
ESW 1360

Cărucior manual pentru profile “I”- seria RFW

Cleme pentru grinzi - seria TK

Model RFW 0.5 RFW 1 RFW 2 RFW 3 RFW 5
Cod articol UC.6171700 UC.6171701 UC.6171702 UC.6171703 UC.6171705
€/buc. 45.90 70.30 102.00 180.00 241.00

Caracteristici tehnice:
Sarcina maximă (tone) 0.5 1 2 3 5
Lățime reglabilă (mm) 55 - 220 58 - 220 66 - 220 74 - 220 90 - 220
L x l x H (mm) 285 x 198 x 158 300 x 238 x 138 300 x 277 x 208 328 x 324 x 249 354 x 373 x 297
Greutate (kg) 5 9 14 23 40

Model TK 1 TK 2 TK 3 TK 5
Cod articol UC.6171901 UC.6171902 UC.6171903 UC.6171905
€/buc. 41.00 45.00 82.60 86.90

Caracteristici tehnice:
Sarcina maximă (tone) 1 2 3 5
Lățime reglabilă (mm) 75 - 220 75 - 220 80 - 320 80 - 320
L x l x H (mm) 175 x 64 x 230 175 x 74 x 230 225 x 103 x 325 225 x 110 x 325
Greutate (kg) 4 5 9 11

• Reglarea la lățimea grinzii împiedică mișcarea laterală pe traversă.
• Dispozitiv anti-răsturnare standard.
• Înălțime totală redusă și design compact.
• Pentru utilizare pe grinzi I (DIN 1025-1).
• Funcționare silențioasă datorită rulmenților cu bile.

• Șurub de reglare pentru o fixare rapidă pe suport.
• Pentru crearea rapidă a unui punct de ancorare.
• Potrivite pentru susținerea palanelor, scripetelor și sarcinilor.

Cleme cu ochi pivotant - seria HKS

Model HKS 1 HKS 2 HKS 3 HKS 5
Cod articol UC.6172001 UC.6172002 UC.6172003 UC.6172005
€/buc. 65.50 97.90 145.00 214.00

Caracteristici tehnice:
Sarcina maximă (tone) 1 2 3 5
Prindere (Ø mm) 0 - 20 0 - 25 0 - 30 0 - 50
L x l x H (mm) 145 x 66 x 300 175 x 75 x 385 215 x 102 x 430 232 x 112 x 500
Greutate (kg) 5 8 15 23

• Clemă de agățare cu ochi pivotant 180°.
• SIstem de blocare cu pârghie ce fixareă sigur produsele transportate, chiar 

dacă poziția de prindere nu corespunde direcției de tragere.
• Sarcina minimă este de 20% din capacitatea de încărcare specificată.
• Duritatea suprafeței mărfurilor transportate nu trebuie să depășească HRC 30.
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Troliuri manuale - Seria USZ
• Pentru ridicare şi tragere.
• Echipat cu protecţie la suprasarcină.
• Carcasă rezistentă  la coroziune și rezistentă la șoc.
• Fălcile paralele protejează cablul asigurând o încărcare uniformă pe suprafaţa.
• Aplicații orizontale și verticale.
• Viteza de lucru mare.

Model  USZ 801 USZ 1601 USZ 3201
Cod articol UC.6171608 UC.6171616 UC.6171632
€/buc. 136.00 223.00 372.00

Caracteristici tehnice:
Sarcina maximă (tone) 0.8 1.6 3.2
Forţa de acționare (N) 383 400 441
Diametrul cablului (mm) 8.3 11 16
Lungimea cablului (m) 20 20 20

 USZ 801

 USZ 3201

 USZ 1601

Palane cu lanţ - Seriile K și HZ

Seria K și seria K/DIN
Palane cu scripete.
Carcasă robustă din tablă, sigure în exploatare.
Cârlig rotativ pentru manipulare ușoară.

Seria HZ
Palane cu pârghie.
Sistem de frânare cu discuri fără azbest.
Robust, rezistent la impact.
Cârlig rotativ pentru manipulare ușoară.

Seria HZ compact
Palane cu pârghie scurtă.
Sistem de frânare cu discuri fără azbest.
Robust, rezistent la impact.
Cârlig rotativ pentru manipulare ușoară.

Seria K
Model K 1000 K 2000 K 3000 K 5000 K 10000
Cod articol UC.6202101 UC.6202102 UC.6202103 UC.6202105 UC.6202110
€/buc. 65.30 92.70 136.00 183.00 367.00

Caracteristici tehnice
Sarcina maximă (tone) 1 2 3 5 10
Înălţimea de ridicare (m) 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0
Forţa de acționare (N) 330 330 390 420 450
Număr de lanţuri 1 2 2 2 4
Înălțime palan (mm) 300 380 470 600 730
Greutate (kg) 9.4 12.4 21.7 35.0 65.0

Seria K/DIN
Model K 1001 K 2001 K 3001 K 5001 K 10001
Cod articol UC.6171001 UC.6171002 UC.6171003 UC.6171005 UC.6171010
€/buc. 83.40 118.00 153.00 227.00 454.00

Caracteristici tehnice
Sarcina maximă (tone) 1 2 3 5 10
Înălţimea de ridicare (m) 3 3 3 3 3
Forţa de acționare (N) 320 365 385 435 435
Număr de lanţuri 1 1 2 3 3
Înălțime palan (mm) 317 414 465 636 798
Greutate (kg) 11 18 24 39 78

Seria HZ Seria HZ compact
Model HZ 751 HZ 1501 HZ 3001 HZ 752 HZ 1502 HZ 3002
Cod articol UC.6171175 UC.6171115 UC.6171130 UC.6171176 UC.6171116 UC.6171131
€/buc. 95.20 122.00 183.00 110.00 145.00 218.00

Caracteristici
Sarcina max. (t) 0.75 1.5 3.0 0.75 1.5 3.0
H ridicare (m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Pârghie (mm) 290 420 430 250 270 430
Greutate (kg) 6 11 19 7 11 23Seria HZ

Seria K

Seria K/DIN

Seria K/DIN: proiectare conform DIN EN13157

Seria HZ 
compact
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Cântare electronice pentru macara - Seria KW
• Funcţie “tara” pe tot domeniul de măsură.
• Operare direct de pe panoul de control sau 

cu telecomandă cu rază de acţiune de 10 m
• Timp de stabilizare: <10 secunde.
• Valorile măsurate pot fi memorate şi stocate
• Funcţie de însumare pentru cântăriri 

în serie.
• Funcţie de deconectare automată.

• Mesaj de avertizare în caz de supraîncărcare.
• Alimentare cu baterie internă 6V/10 Ah, 

inclusă în livrare, uşor de înlocuit şi 
reîncărcat.

• Afişaj LED lizibil, cifre de 30 mm
• Afișaj în trepte:
• -   2 kg (0 -   5 tone)
• - 10 kg (5 - 10 tone)

Model KW 50 KW 100
Cod articol UC.6171405 UC.6171410
€/buc. 669.00 913.00

Caracteristici tehnice
Sarcină maximă (tone) 5 10
Suprasarcină maximă 400% 400%

Eroare de citire <2 t: ±1 kg
2-5 t: ±2 kg

<2 t: ±1 kg
2-5 t: ±2 kg

5-10 t: ±10 kg
Diametru cârlig ancorare - A (mm) 92 94
Deschidere cârlig - C (mm) 45 60
Dimensiuni L x l x H (mm) 325 x 230 x 650 364 x 230 x 810
Greutate (kg) 25 47

Magneţi pentru ridicare - Seria PLM - Gen. I

Magneţi pentru ridicare - Seria PLM - Gen. II

• Magneţi permanenți cu capacitate 
mare de ridicare.

• Magnetul se cuplează/decuplează 
prin intermediul manetei de 
acționare.

Model PLM 101 PLM 301 PLM 601 PLM 1001 PLM 2001
Cod articol UC.6171301 UC.6171303 UC.6171306 UC.6171310 UC.6171320
€/buc. 197.00 366.00 593.00 943.00 2043.00
Caracteristici tehnice
Sarcină
maximă (kg)

Piese plate 100 300 600 1000 2000
Piese rotunde 50 150 300 500 1000

Lungime (mm) 92 166 228 266 394
Lăţime (mm) 64 99 118 150 196
Înălţimea (mm) 72 108 123 158 204
Greutate (kg) 3 12 24 43 105

Model PLM 102 PLM 302 PLM 602 PLM 1002
Cod articol UC.6171331 UC.6171333 UC.6171336 UC.6171339
€/buc. 323.00 550.00 803.00 1254.00
Caracteristici tehnice
Sarcină
maximă (kg)

Piese plate 100 300 600 1000
Piese rotunde 50 150 300 500

Lungime (mm) 137 199 263 303
Lăţime (mm) 62 90 115 150
Înălţimea (mm) 111 185 185 290
Greutate (kg) 4 11 21 42

Eficiență ridicare
Grosime material

mm
60
50
40
30
20
10

0

• Standard ridicat de siguranță datorită unui factor de 
siguranță testat de 3.5.

• Magneţi permanenți cu capacitate mare de ridicare.
• Magnetul se cuplează/decuplează prin intermediul 

manetei de acționare.

Eficiență ridicare

Independent de baterii sau de alimentare externă
X Ușor de pornit și oprit prin rotirea manetei de mână
X Blocarea pârghiei atunci când este activată de 
blocarea de siguranță previne demagnetizarea 
neintenționată
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Macara mobilă de atelier - Seria PK

Model Sarcina 
max. (tone)

Înălțime 
reglabilă (mm)

Amprenta la sol 
(mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

PK 1 1 2200 - 3600 2400 x 1200 128 695.00 UC.6172100

• Construcție stabilă și robustă, 
rezistentă la torsiune datorită 
traverselor suplimentare. 

• Pentru ateliere și hale.
• Ușor de manipulat datorită celor patru 

roți cu frână.
• Reglare simplă și sigură pe înălțime 

atunci când nu este în sarcină, 
folosind o pârghie și două șuruburi de 
siguranță.

• Se utilizează numai pe suprafețe 
plane și netede.

Macarale de atelier - Seria WK
• Macarale pliabile.
• Cu capacitate de ridicare în funcţie de poziţia braţului, 

0.5 - 2 tone.
• Dotate cu 6 rotile și cârlig de siguranță.
• Garda la sol 190 mm (WK 2003) / 110 mm (WK 2002 LP).
• Se utilizează numai pe suprafețe plane și netede.

Model Sarcina 
max. (tone)

Înălțime de 
ridicare (mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

WK 2003 2 25 - 2535   91 391.00 UC.6201423
WK 2002 LP 2 25 - 2445   102 483.00 UC.6201422

Platformă hidraulică pentru motociclete - MH 680
• Model hidraulic compact, inclusiv chingi de fixare, 

pentru ridicarea motocicletelor.
• Stabilitate ridicată, dimensiuni reduse.
• Roţi pivotante cu sistem de blocare.
• Dimensiuni: 864 x 396 x 315 mm.

Model Sarcina 
max. (kg)

Înălțime
min./max. (mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

MH 680 680 140 / 410 35 193.00 UC.6201500

WK 2002 LP
WK 2003

Platformă pentru motociclete - MHB 400
• MHB 455 - acționare prin pedală. Dimensiuni platformă: 2200 x 680 mm.
• MHB 680 - acționare pneumatică. Dimensiuni platformă: 1995 x 710 mm.

Model Sarcina 
max. (kg)

Înălțime
min./max. (mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

MHB 455 450 175 / 750 127   722.00 UC.6201505
MHB 680 680 185 / 825 239 1273.00 UC.6201506

MHB 455

MHB 680
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Bloc de poziţionare pentru montaj de motoare - MMB 450
• Cu rotile, pentru a putea fi manevrat 

foarte uşor.
• Reglabil în 5 paşi cu capacitatea de 

încărcare până la 450 kg.
• Se utilizează numai pe suprafețe 

plane și netede.

Model Sarcina max. 
(kg)

Dimensiuni 
(mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

MMB 450 450 870 x 195 x 190 21 90.20 UC.6201400

Punte de poziţionare pentru montaj de motoare -MP 680 
• Pentru montarea sau ridicarea motorului.
• 4 lanţuri solide.

Punte de montaj pentru motoare - MMB 505
• Traversă de montaj cu lanţuri şi reglare cu tije filetate pentru poziţionarea 

rapidă şi sigură a motoarelor în vederea montării pe şasiul maşinii.
• Suporți pivotanți, blocabili, ce permit o prindere optimă pentru o poziție 

înclinată a motorului.
• Dimensiuni: 1540 x 150 x 110 mm.

Model Sarcina
max. (kg)

Interval de 
reglare (mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

MMB 505 500 250 18 87.00 UC.6201705

Model Sarcina
max. (kg)

Dimensiuni 
(mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

MP 680 680 445 x 65 x 190 5.5 32.70 UC.6201701

Ridicare și transport

Şasiu hidraulic pentru mutarea vehiculelor - PV 680
• Dispozitiv pentru mutarea cu efort 

redus a vehiculelor deteriorate, blocate 
sau închise ce permite deplasare 
laterală şi răsuciri pe loc.

• Pedală pentru ridicare facilă.
• Model uşor din aluminiu.
• Se utilizează numai 

pe suprafețe plane și netede.

Placă cu rotile pentru ateliere de reparaţii - MRB 40 KS
• Formă ergonomică cu tetieră capitonată.
• Extrem de manevrabil, 6 roţi pivotante, 

rezistente la ulei.
• Spaţii pentru scule 

la îndemână pe ambele laturi.

Model Dimensiuni
L x l x H (mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

MRB 40 KS 1010 x 475 x 130 4.8 41.60 UC.6201801

Placă cu rotile pentru ateliere de reparaţii - KRL 1
Construcţie din oţel robust 
cu 7 roţi pivotante.
Se poate transforma 
în scaun cu înălțimea 
de 440 mm.

Model Dimensiuni (întins)
(mm)

Greutate 
(kg) €/buc. Cod articol

KRL 1 1020 x 400 x 140 6.7 75.70 UC.6201802

Set de rampe auto - Seria KR
Construcţie robustă din profile sudate de oţel (KR 2000 și 
KR 2001) cu structură stabilă şi sigură.
KR 2005 fabricat din ABS rezistent.

Model
Sarcina max.
per pereche

(tone)

Lățime
max. roată

(mm)

Dimensiuni 
(mm) €/set Cod articol

KR 2000 2.0 185 850 x 310 x 270 59.60 UC.6202000
KR 2001 2.0 225 910 x 360 x 270 99.60 UC.6202001
KR 2500 2.5 240 900 x 295 x 220 108.00 UC.6202005

Model Sarcina
max. (kg)

Dimensiuni
(mm)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

PV 680 680 680 x 650 x 220 20   85.90 UC.6201600*
PV 681 680 680 x 650 x 220 18 150.00 UC.6201602

Se livrează în set de 2 bucăți

KR 2000
KR 2001

KR 2005

Set de cărucioare pentru mutarea vehiculelor - PRW 450

Model Dimensiuni
L x l x H (mm)

Greutate
(kg) €/set Cod articol

PRW 450 602 x 385 x 140 9 86.20 UC.6201599

• Set de 2 bucăți - sarcină max./set: 900 kg.
• Pentru mutarea vehiculelor avariate, 

încuiate sau blocate.
• Pentru mișcări laterale sau viraj pe loc.
• Cu rotile pentru manevrare 

optimă în spații înguste 
precum dealeri sau ateliere auto.
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Ventilatoare industriale mobile, axiale - seria MV

Ventilatoare compacte, axiale - seria MV / MVT

Ventilatoare compacte, ventilatoare industriale

Furtun de racordare - 10 m

• Ventilatoare mobile: 
- MV 30: cu mâner de transport și suporți de cauciuc anti-vibrații. 
- MV 50 / 60 / 80: cu cadru cu roți.

• Recomandat pentru extracția aerului fierbinte sau contaminat 
(sudură, praf, fum, gaze, mirosuri) sau ventilarea cu aer 
proaspăt.

Model MV 30 MV 50 MV 60 MV 80
Cod articol UC.6260030 UC.6260050 UC.6260060 UC.6260080
€/buc. 172.00 459.00 801.00 1231.00

Date tehnice
Tensiune (V) 230 230 230 230
Putere motor (kW) 0.5 1.1 2.0 2.2
Diametru carcasă (mm) 380 580 685 880
Diametru rotor (mm) 300 500 600 800
Debit de aer max (m³/h) 3900 900 14400 25200
Turație (rpm) 2800 1400 1400 960
Greutate (kg) 15 39 64 84
Dimensiuni - L x l x H (mm) 420 x 380 x 380 670 x 670 x 485 770 x 770 x 585 975 x 800 x 970

Model MVT 200 P SET MVT 300 P SET MV 300 P MV 400 P
Cod articol UC.6261021 UC.6261031 UC.6261030 UC.6261040
€/buc. 320.00 570.00 255.00 311.00

Date tehnice
Tensiune (V) 230 230 230 230
Putere motor (kW) 0.23 0.75 0.75 0.75
Diametru admisie (mm) 216 320 285 392
Diametru evacuare (mm) 183 248 285 392
Debit de aer max (m³/h) 1560 3220 3230 7220
Turație (rpm) 2900 2850 2850 2850
Greutate (kg) 7 12 14 17
Dimensiuni - L x l x H (mm) 335 x 330 x 370 450 x 450 x 495 495 x 385 x 520 560 x 545 x 590

Pentru model €/buc. Cod articol
Ø 300 mm (MV 30)   77.70 UC.6260130
Ø 500 mm (MV 50) 136.00 UC.6260150
Ø 600 mm (MV 60) 144.00 UC.6260160
Ø 800 mm (MV 80) 241.00 UC.6260180

MV 30 MV 80

• Recomandat pentru extracția aerului fierbinte sau 
contaminat (sudură, praf, fum, gaze, mirosuri) sau 
ventilarea cu aer proaspăt.

• Carcasă din polipropilenă de înaltă densitate pentru 
durabilitate mare.

• Ventilația poate fi asigurată și pe distanțe mai lungi prin 
conectarea mai multor furtunuri.

• Seria MVT SET se livrează împreună cu furtun de 
racordare și  cutie de transport.

Seria MVT

MV 300 P
MV 400 P

Furtun de racordare - 10 m

Pentru model €/buc. Cod articol
Ø 300 mm (MV 300)   77.70 UC.6260130
Ø 400 mm (MV 400) 102.00 UC.6260140
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Ventilatoare compacte, radiale - seria RV

Ventilatoare industriale portabile, radiale - seria RV

Ventilatoare compacte, ventilatoare industriale

Accesorii

• Ventilatoare portabile montate pe postament.
• Recomandat pentru extracția aerului fierbinte 

sau contaminat (sudură, praf, fum, gaze, 
mirosuri) sau ventilarea cu aer proaspăt.

Pentru o mobilitate 
mai bună pot 
fi montate roți 
pivotante.

Pot fi utilizate 
furtune flexibile 
din poliuretan.

Model RV 145 P RV 241 P RV 270 P
Cod articol UC.6262014 UC.6262024 UC.6262027
€/buc. 92.60 231.00 274.00

Date tehnice
Tensiune (V) 230 230 230
Putere motor (W) 62 370 800
Diametru admisie (mm) 127 191 288
Secțiune evacuare (mm) 233 x 67 382 x 93 423 x88
Debit de aer max (m³/h) 570 1900 / 1730 / 1550 2380 / 2200 / 2040
Turație (rpm) 1300 1100 1400
Greutate (kg) 4 12 16
Dimensiuni - L x l x H (mm) 275 x 300 x 320 465 x 425 x 465 495 x 490 x 470

Model RV 230 RV 300 RV 305 RV 350
Cod articol UC.6264230 UC.6264300 UC.6264305 UC.6264350
€/buc. 227.00 537.00 555.00 907.00

Date tehnice
Tensiune (V) 230 230 400 400
Putere motor (kW) 0.55 1.1 1.6 2.8
Debit de aer max (m³/h) 888 1914 2573 4212
Diametru admisie (mm) 100 125 150 180
Diametru evacuare (mm) 125 150 150 180
Diametru rotor (mm) 230 300 305 350
Turație (rpm) 2850 2850 2850 2850
Greutate (kg) 15 30 31 50
Dimensiuni - L x l x H (mm) 475 x 393 x 391 600 x 460 x 545 600 x 460 x 545 677 x 580 x 595

Set de 4 roți pentru €/set Cod articol

RV 230   8.81 UC.6264355

RV 300 / 305 / 350 14.72 UC.6264356

Ø furtun 
flexibil PU (mm)

Lungime: 2.5 m Lungime: 5 m Lungime: 10 m
€/buc. Cod articol €/buc. Cod articol €/buc. Cod articol

100 31.00 HS.5142503-2.5 55.90 HS.5142503-5 112.00 HS.5142503-10
125 36.80 HS.5142509-2.5 66.10 HS.5142509-5 133.00 HS.5142509-10
150 44.00 HS.5142506-2.5 80.20 HS.5142506-5 161.00 HS.5142506-10
180 55.30 HS.5142511-2.5 101.00 HS.5142511-5 201.00 HS.5142511-10

RV 230

RV 305

• Recomandat pentru extracția aerului fierbinte sau contaminat (sudură, praf, fum, 
gaze, mirosuri) sau ventilarea cu aer proaspăt.

• Carcasă din polipropilenă de înaltă densitate pentru durabilitate mare.

RV 145 P

RV 270 P
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Încălzitoare

Încălzitor prin inducție - IHG 1500

Încălzitoare cu infraroșu - ILT 1 / ILT 3W

Model: IHG 1500
Cod articol: UC.6400015
€/buc: 634.00

Date tehnice
Alimentare (V) 230
Putere (kW) 1.5
Frecvență de ieșire (kHz) 25 - 60
Dimensiuni - L x l x H (mm) 200 x 75 x 140
Greutate (kg) 4.5

Model: ILT 1 ILT 3W
Cod articol: UC.6205001 UC.6205000
€/buc: 311.00 878.00

Date tehnice
Alimentare (V) 230 230
Putere (kW) 1.0 3 x 1.1
Suprafața de uscare (mm) 800 x 450 1200 x 1000
Temperatură (°C) 30 - 100 35 - 100
Programare timp (min) 0 - 60 0 - 99
Greutate (kg) 15 45
Tub de schimb
Cod articol: UC.6205006 UC.6205005
€/buc: 73.30 73.30

• Sistemele de încălzire prin inducție încălzesc local, fără 
contact, anumite suprafețe. Bazat pe principiul inducției 
electromagnetice ce funcționează numai cu materiale 
conductive, dispozitivul crează un câmp magnetic 
alternativ ce interacționează cu rezistența electrică 
a obiectului metalic degajând energie sub formă de 
căldură.

• Materialele neconductive (sticlă, cauciuc, plastic, etc.) nu 
sunt încălzite, și astfel, nu are loc deteriorarea acestora.

• Căldura este direcționată precis în câteva secunde.
• Compact (numai 4.5 kg).
• Poate încălzi la peste 800°C.
• Poate fi utilizat întro gamă largă de aplicații de 

tinichigerie, mecanică, deblocarea componentelor 
ruginite.

• Construcție robustă din oțel 
inoxidabil / aluminiu.

• Echipate cu tuburi fluorescente 
infraroșu cu radiații de undă scurtă.

ILT 1: Temperatura poate fi setată în 
intervalul 30 - 100°C.
Lampa poate fi rotită 360° și este 
ajustabilă pe înălțime.

ILT 3W: Setare electronică a 
temperaturii între 40 - 100°.
Fiecare din cele 3 radiatoare poate fi 
utilizat independent.
Display LED programabil complet 
automatizat.
Poate fi setat în 2 moduri: “Pulse” 
(interval de operare pentru pre-
uscare), “Routine” (operare continuă 
pentru întărire).

Accesorii Dimensiuni (mm) €/buc Cod articol

Spirală frontală

L 220 x Ø 15 - M   6 22.05 UC.6411015
L 220 x Ø 19 - M   8 22.05 UC.6411019
L 220 x Ø 20 - M   8 22.05 UC.6411020
L 220 x Ø 23 - M 10 22.05 UC.6411023
L 220 x Ø 26 - M 12 24.70 UC.6411026
L 220 x Ø 32 - M 16 24.70 UC.6411032
L 220 x Ø 38 - M 20 24.70 UC.6411038
L 220 x Ø 45 - M 22 26.80 UC.6411045

Spirală focus L 220 x Ø 20 51.30 UC.6411004

Accesorii Dimensiuni (mm) €/buc Cod articol

Spirală laterală

L 220 x Ø 15 - M   6 22.05 UC.6411115
L 220 x Ø 19 - M   8 22.05 UC.6411119
L 220 x Ø 20 - M   8 22.05 UC.6411120
L 220 x Ø 23 - M 10 22.05 UC.6411123
L 220 x Ø 26 - M 12 24.70 UC.6411126
L 220 x Ø 32 - M 16 24.70 UC.6411132
L 220 x Ø 38 - M 20 24.70 UC.6411138
L 220 x Ø 45 - M 22 26.80 UC.6411145

Spirală flexibilă L 750 x Ø 4 39.30 UC.6411003
Spirală plată - 24.70 UC.6411002

Accesorii opționale

Volumul livrării:
Spirală laterală M8 + M10.
Spirală flexibilă.
Spirală tampon (plată)

Spirală frontală

Spirală tampon 
(plată)

Spirală laterală

Spirală flexibilă

Spirală focus

ILT 1 ILT 3W
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Încălzitoare

Încălzitor prin inducție - IHG 3500

Model: IHG 3500
Cod articol: UC.6400035
€/buc: 3194.00

Date tehnice
Alimentare (V) 230
Putere (kW) 3.5
Frecvență de ieșire (kHz) 18 - 160
Dimensiuni - L x l x H (mm) 440 x 240 x 200
Greutate (kg) 14

• Sistemele de încălzire prin inducție încălzesc local, fără contact, anumite 
suprafețe.

• Bazat pe principiul inducției electromagnetice ce funcționează numai cu 
materiale conductive, dispozitivul crează un câmp magnetic alternativ ce 
interacționează cu rezistența electrică a obiectului metalic degajând energie sub 
formă de căldură.

• Materialele neconductive (sticlă, cauciuc, plastic, etc.) nu sunt încălzite, și astfel, 
nu are loc deteriorarea acestora.

• 10 parametri de control, de exemplu, setarea temperaturii maxime sau a 
duratei procesului de încălzire.

• Rezervor de răcire integrat (2.5 l), cu indicator de nivel.
• Volumul livrării: Cablu cu mâner de 2 m. Bobina de focalizare.

Accesorii opționale €/buc. Cod articol

Prelungitor mâner 73.10 UC.6412000
Bobină de focalizare oblică 318.00 UC.6412001
Bobină de focalizare laterală 318.00 UC.6412002
Bobină de focalizare frontală 318.00 UC.6412003
Bobină spirală Ø20 mm 318.00 UC.6412005
Bobină spirală Ø25 mm 318.00 UC.6412006

Prelungitor mâner

Bobină de focalizare laterală

Bobină de focalizare oblică

Bobină de focalizare frontală

Bobină spirală Ø25 mm

Bobină spirală Ø20 mm
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Prese pentru atelier

Prese hidraulice de atelier - Seria WPP

Model: WPP 10 TE WPP 15 TE WPP 15 E WPP 20 E WPP 20 EF
Cod articol: UC.6300011 UC.6300015 UC.6300016 UC.6300020 UC.6300021
€/buc: 319.00 635.00 804.00 913.00 973.00

Date tehnice
Forța de presare (tone) 10 15 15 20 20

Cursa pistonului (mm) 175 160 160 186 186

Diametru piston (mm) 40 - - 48 48
Domeniul de lucru
E-F (mm) 194 - 364 157 - 457 173 - 985 38 - 918 38 - 918

Suprafața de așezare
A x B (mm) 570 x 495 700 x 540 700 x 560 730 x 560 730 x 560

Înălțimea totală
C (mm) 1058 965 1616 1625 1625

Lățimea interioară
D (mm) 340 500 500 510 510

Deplasare laterală 
piston - G (mm) - 169 169 176 176

Presiunea de lucru
aer comprimat (bar) - - - - -

Greutate (kg) 55 76 92 105 112

Accesorii* opționale 
pentru 10 TE / 20 E €/buc. Cod articol

Set de 8 bolțuri de presare 
și placă perforată 71.80 UC.6300001

Operare sigură: pistonul poate fi oprit în orice poziție.
Cadrul robust, sudat, este prevăzut cu perforații 
pentru diversele trepte de reglare ale poziției mesei.
Pompă hidraulică cu mâner pentru acționarea 
manuală a pistonului presei.
 
WPP 10 TE:
Presă hidraulică cu înălțime mică în 3 trepte.
Acționare prin pompă hidraulică manuală.
Manometru pentru citirea presiunii montat.

WPP 15 TE:
Presă hidraulică cu înălțime mică în 3 trepte.
Acționare prin pompă hidraulică manuală.
Manometru pentru citirea presiunii montat.
Cilindrul de presare este mobil.

WPP 15 E:
Presă hidraulică cu înălțime reglabilă în 10 trepte.
Acționare prin pompă hidraulică manuală sau prin 
pedala de picior.
Manometru pentru citirea presiunii montat.
Cilindrul de presare este mobil.

WPP 20 E:
Presă hidraulică cu înălțime reglabilă în 10 trepte.
Acționare prin pompă hidraulică manuală.
Manometru pentru citirea presiunii montat.
Cilindrul de presare este mobil.

WPP 20 EF:
Suplimentar față de WPP 20 E presa poate fi 
acționată prin pedala de picior.

* pentru prese cu capacitate până la 20t

WPP 10 TE WPP 15 E WPP 20 EF
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Prese pentru atelier

Prese hidraulice de atelier - Seria WPP

Model: WPP 30 E WPP 30 EF WPP 50 E WPP 50 EF WPP 75 E
Cod articol: UC.6300030 UC.6300031 UC.6300050 UC.6300051 UC.6300075
€/buc: 1302.00 1257.00 2521.00 2430.00 3654.00

Date tehnice
Forța de presare (tone) 30 30 50 50 75
Cursa pistonului 
(mm) 150 150 200 200 250

Diametru piston (mm) 70 70 75 75 93
Domeniul de lucru
E-F (mm) 150 - 1030 150 - 1030 69 - 1048 69 - 1048 170 - 884

Suprafața de așezare
A x B (mm) 795 x 700 795 x 700 1030 x 800 1030 x 800 1146 x 800

Înălțimea totală
C (mm) 1800 1800 1877 1877 1925

Lățimea interioară
D (mm) 535 535 730 730 800

Deplasare laterală 
piston - G (mm) 200 200 245 245 260

Presiunea de lucru
aer comprimat (bar) 7.5 - 8.5 - 7.5 - 8.5 - 7.5 - 8.5

Greutate (kg) 171 167 303 300 451

WPP 30 E:
Presă hidraulică cu înălțime reglabilă în 10 trepte 
prevăzută suplimentar cu conexiune pentru aer 
comprimat ce permite acționarea pneumatică a 
pistonului presei cu piciorul, prin intermediul unei 
pedale. Poate fi folosită și în mod manual.
Manometru pentru citirea presiunii montat.
Cilindrul de presare este mobil.

WPP 30 EF:
Suplimentar față de WPP 30 E presa poate fi 
acționată hidraulic prin pompa manuală sau prin 
pedala de picior.

WPP 50 E:
Presă hidraulică cu înălțime reglabilă în 8 trepte 
prevăzută suplimentar cu conexiune pentru aer 
comprimat ce permite acționarea pneumatică a 
pistonului presei cu piciorul, prin intermediul unei 
pedale. Poate fi folosită și în mod manual.
Manometru pentru citirea presiunii montat.
Cilindrul de presare este mobil.

WPP 50 EF:
Suplimentar față de WPP 50 E presa poate fi 
acționată hidraulic prin pompa manuală sau prin 
pedala de picior.

WPP 75 E:
Presă hidraulică cu înălțime reglabilă în 9 trepte 
prevăzută suplimentar cu conexiune pentru aer 
comprimat ce permite acționarea pneumatică a 
pistonului presei cu piciorul, prin intermediul unei 
pedale. Poate fi folosită și în mod manual.
Pompa hidraulică poate fi acționată în două etape.
Manometru pentru citirea presiunii montat.
Cilindrul de presare este mobil.

WPP 30 E WPP 75 E
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Prese pentru atelier

Prese profesionale de atelier - Seria WPP
Prese profesionale de atelier cu cilindru mobil.
Cadrul robust, sudat, este prevăzut cu perforații pentru diversele trepte de 
reglare ale poziției mesei.
Manometru pentru citirea presiunii.

Cu valvă de protecție împotriva suprasolicitării.
Set de prisme pentru fixarea materialelor rotunde incluse în volumul livrării.
WPP 20 BK / 30 BK / 50 BK pot fi acționate atât manual cât și cu ajutorul 
pedalei de picior.

Model: WPP 20 WPP 30 WPP 20 BK WPP 30 BK WPP 50 BK
Cod articol: MK.4001020 MK.4001030 MK.4002020 MK.4002030 MK.4002050
€/buc: 1012.00 1950.00 1306.00 2329.00 2724.00

Date tehnice
Forța de presare 
(tone) 20 30 20 30 50

Cursa pistonului
G (mm) 160 160 160 160 150

Domeniul de lucru
F-G (mm) 150 - 1000 150 - 1000 160 - 950 160 - 1030 150 - 1000

Suprafața de 
așezare B x C (mm) 770 x 600 890 x 600 870 x 650 990 x 650 990 x 650

Înălțimea totală
A (mm) 1900 1980 1750 1920 2000

Lățimea interioară
D (mm) 610 710 690 790 790

Greutate (kg) 140 230 210 280 360

Accesorii opționale
Denumire Pentru €/buc. Cod articol

Set de 6 bolțuri
de presare (Ø29, 24, 
18, 14, 10.5 mm)
și placă perforată

WPP 20 182.00 MK.4101020
WPP 30 218.00 MK.4101030
WPP 20 BK 157.00 MK.4102020
WPP 30 BK 223.00 MK.4102030
WPP 50 BK 259.00 MK.4102050

K 10
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Model: WPP 50 M
Cod articol: MK.4003050
€/buc: 4689.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere motor (kW) 1.5
Date tehnice
Forța de presare (tone) 50
Avans lent (mm/sec.) 1.7
Avans rapid (mm/sec.) 20
Cursa - G (mm) 250
Suprafața de așezare - B x C (mm) 985 x 650
Înălțimea totală - A (mm) 2290
Lățimea interioară - D (mm) 790
Greutate (kg) 420

Prese pentru atelier

Presă hidraulică de atelier - WPP 50 M
Prese profesionale de atelier cu motor electric.
Sistem hidraulic de foarte înaltă precizie atât în modul de comandă electrică cât 
și în cel de comandă manuală.
Cursa de revenire a pistonului comandată 
de motor.
Piston cu două viteze de avans: avans rapid și avans lent la presare.
Cadrul robust, sudat, este prevăzut cu perforații pentru diversele trepte de reglare 
ale poziției mesei. 

Manometru pentru citirea presiunii.
Cu valvă de protecție împotriva suprasolicitării.

Accesorii opționale €/buc. Cod articol
WPP 50 M: Set de 6 bolțuri de presare 
(Ø29, 24, 18, 14, 10.5 mm) și placă perforată 259.00 MK.4103050

K 10
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Prese pentru atelier

Prese hidraulice de atelier - Seria WPP HBK

Model: WPP 60 HBK WPP 100 HBK WPP 100 HBK
D 1500 WPP 160 HBK WPP 160 HBK

D 1500 WPP 200 HBK

Cod articol: MK.4013060 MK.4013100 MK.4013101 MK.4013160 MK.4013161 MK.4013200
€/buc: 6239.00 8088.00 10131.00 11736.00 13636.00 31907.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400 400 400 400
Putere motor (kW) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 4.0
Date tehnice
Forța de presare (tone) 60 100 100 160 160 200
Avans lent (mm/sec.) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2
Avans rapid (mm/sec.) 10 10 10 10 10 10
Cursa - G (mm) 300 400 320 400 400 400
Suprafața de așezare - B x C (mm) 990 x 650 1290 x 850 1790 x 850 1320 x 1000 1820 x 1000 1900 x 1100
Înălțimea totală - A (mm) 2290 2280 2280 2450 2450 2600
Lățimea interioară - D (mm) 790 1030 1530 1020 1520 1500
Greutate (kg) 480 980 1280 1480 1820 2700

K 10

Prese profesionale de atelier cu motor electric.

Sistem hidraulic de foarte înaltă precizie atât în modul de comandă electrică cât 
și în cel de comandă manuală.

Cilindrul de presare este mobil.

Piston cu două viteze de avans.

Cadrul robust, sudat, este prevăzut cu perforații pentru diversele trepte de reglare 
ale poziției mesei.

Manometru pentru citirea presiunii.

Cu valvă de protecție împotriva suprasolicitării.

WPP 60 HBK

WPP 100 HBK
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Setul include 2 prisme:

WPP 60 HBK 
cu încărcare maximă de 30 de tone / prismă.

WPP 100 HBK 
cu încărcare maximă de 50 de tone / prismă.

WPP 160 HBK 
cu încărcare maximă de 80 de tone / prismă.

Prese pentru atelier

Prese hidraulice de atelier - Seria WPP HBK

Accesorii opționale WPP 60 HBK WPP 100 HBK
WPP 100 HBK D 1500

WPP 160 HBK
WPP 160 HBK D 1500

Set de prisme
Cod articol: MK.4105060 MK.4105100 MK.4105160
€/buc. 213.00 354.00 779.00
Placă de bază
Cod articol: MK.4106060 MK.4106100 MK.4106160
€/buc. 178.00 385.00 684.00
Bolțuri de presare
Cod articol: MK.4107060 MK.4107100 MK.4107160
€/buc. 80.10 142.00 142.00

Accesoriu opțional:
Set de 7 bolțuri de presare.

K 10

WPP 160 HBK

Accesoriu opțional - set de prisme
pentru fixarea materialelor rotunde

Accesoriu opțional - placă de bază

Reglaj ușor al înălțimii.Cilindrul de presare este mobil.

Cilindrul de presare este mobil.

Manometru pentru citirea presiunii.
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Aspiratoare

Aspirator - AS 2-250 ELCP

Aspirator - AS 30 LAC

Model Putere
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Vacuum 
maxim (mbar) €/buc. Cod articol   

AS 2-250 ELCP 1000 25 3600 210 281.00 MW.4933447480

Model Putere
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Vacuum 
maxim (mbar) €/buc. Cod articol   

AS 30 LAC 1200 30 4500 250 630.00 MW.4933459411

1000 W 25 litri

1200 W 30 litri

• Rezervor mare cu capacitate de 25 litri, ideal pentru utilizarea în atelier.
• Motor de 1000 W cu putere de aspirare de peste 210 mbar - cu 10% mai eficient.
• Pornire automată în cazul conectării unei scule electrice.
• Priza de putere de 2600 W permite utilizarea cu scule cu putere mare.
• Sistemul de curățare a filtrului menține eficiența aspirației.
• Filtrul PET lavabil asigură o durată de exploatare mai mare a filtrului.
• Clasa L de absorbție a prafului. Factor-MAK standard > 1 mg/m³.
• Aspirare umedă/uscată.
• Spațiul de depozitare a furtunului și a cablului facilitează transportul.
• Funcție de suflantă.
• Cablu de 7.5 m, greutate 10.4 kg.
• Diametru furtun: Ø32 mm.

• Rezervor compact de 30 l pentru utilizarea pe șantier sau în atelier.
• Debit de aer de 4500 litri/min la o absorbție de 250 mbar.
• Clasa L de absorbție a prafului. Factor-MAK standard > 1 mg/m³.
• Priză de putere pentru pornirea automată a sculelor.
• Filtru PTFE rezistent cu o eficiență ridicată a filtrării și cu membrană lavabilă anti-aderentă.
• Curățare automată a filtrului cu pierderi minime de performanță.
• Ușă pentru filtru ușor accesibilă pentru facilitarea lucrărilor de întreținere și curățare.
• Turbină extrem de silențioasă pentru reducerea zgomotului.
• Furtun antistatic ce previne șocurile cauzate de acumularea de energie statică.
• Greutate 14.5 kg.
• Diametru furtun: Ø36 mm.

Volumul livrării: furtun de 3.5 m cu set pentru curățarea 
pardoselilor, filtru PET, 2 adaptoare scule, 1 sac de unică 
folosință, 1 sac din lână, 1 duză pentru spații înguste, cutie 
de carton.

Volumul livrării: furtun de 4 m cu set pentru curățarea 
pardoselilor, filtru PTFE, 2 adaptoare pentru conexiunea de 
alimentare, 1 sac de unică folosință, 1 sac din lână, 1 duză 
pentru spații înguste, cutie de carton.

SISTEME DE ASPIRARESISTEME DE ASPIRARE

K 10

K 10
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Aspiratoare

Accesorii pentru aspiratoare

Aspirator - AS 42 MAC

Denumire Compatibil cu €/buc Cod articol   

Sac de filtrare din fleece
AS 30 LAC
AS 30 MAC
AS 42 MAC

10.31 MW.4932459689

Sac de unică folosință, 30 litri
AS 30 LAC
AS 30 MAC
AS 42 MAC

8.74 MW.4932459690

Cartuș filtrant AS 2-250 ELCP 48.30 MW.4932352304

Filtru plat PTFE
AS 30 LAC
AS 30 MAC
AS 42 MAC

99.80 MW.4932459687

Filtru pentru răcirea motorului
AS 30 LAC
AS 30 MAC
AS 42 MAC

51.60 MW.4932459688

1200 W 42 litri • Rezervor de 42 litri pentru utilizarea pe șantier sau în atelier.
• Clasa M de absorbție a prafului. Factor MAK standard > 0.1 mg/m³.
• Priză de putere pentru pornirea automată a sculelor.
• Filtru PTFE rezistent cu o eficiență ridicată a filtrării și cu membrană lavabilă anti-aderentă.
• Curățare automată a filtrului cu pierderi minime de performanță.
• Monitorizare a debitului de aer și a filtrului prin intermediul semnalelor de avertizare acustice și 

vizuale cu LED.
• Ușă pentru filtru ușor accesibilă pentru facilitarea lucrărilor de întreținere și curățare.
• Turbină extrem de silențioasă pentru reducerea zgomotului.
• Furtun antistatic ce previne șocurile cauzate de acumularea de energie statică.
• Cablu de 7.5 m, greutate 17.5 kg.
• Diametru furtun: Ø38 mm.

Model Putere
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Vacuum 
maxim (mbar) €/buc. Cod articol   

AS 42 MAC 1200 42 4500 250 878.00 MW.4933459418

Volumul livrării: furtun de 4 m cu set pentru curățarea 
pardoselilor, filtru PTFE, 2 adaptoare pentru conexiunea de 
alimentare, 1 sac de unică folosință, 1 sac din lână, 1 duză 
pentru spații înguste, cutie de carton.

Aspirator - AS 30 MAC

1200 W 30 litri • Rezervor compact de 30 litri pentru utilizarea pe șantier sau în atelier.
• Clasa M de absorbție a prafului. Factor MAK standard > 0.1 mg/m³.
• Priză de putere pentru pornirea automată a sculelor.
• Filtru PTFE rezistent cu o eficiență ridicată a filtrării și cu membrană lavabilă anti-aderentă.
• Curățare automată a filtrului cu pierderi minime de performanță.
• Monitorizare a debitului de aer și a filtrului prin intermediul semnalelor de avertizare acustice și 

vizuale cu LED.
• Ușă pentru filtru ușor accesibilă pentru facilitarea lucrărilor de întreținere și curățare.
• Turbină extrem de silențioasă pentru reducerea zgomotului.
• Furtun antistatic ce previne șocurile cauzate de acumularea de energie statică.
• Cablu de 7.5 m, greutate 14.5 kg.
• Diametru furtun: Ø38 mm.

Model Putere
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Vacuum 
maxim (mbar) €/buc. Cod articol   

AS 30 MAC 1200 30 4500 250 779.00 MW.4933459415

Volumul livrării: furtun de 4 m cu set pentru curățarea 
pardoselilor, filtru PTFE, 2 adaptoare pentru conexiunea de 
alimentare, 1 sac de unică folosință, 1 sac din lână, 1 duză 
pentru spații înguste, cutie de carton.

K 10
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1. Filtru plat ori integrat. (*)
2. Funcţie de autocurăţare. Măreşte timpul de lucru, nu mai sunt necesare 

pauze pentru curăţarea manuală. (*)
3. Saci de colectare cu întărituri pentru o rezistenţă sporită.

4. Organizatoare pentru depozitarea accesoriilor.

5. Răcirea motorului se realizează cu ajutorul ventilatorului, nu cu aerul 
murdar, prelungind astfel durata de viaţă a aspiratorului.

6. Contactor automat. Oprire automată la deconectarea sculei cuplată la 
aspirator. Aspiratorul porneşte cu 15 secunde înainte de pornirea sculei.(*)

7. Carcasă rezistentă la impact, din plastic reciclabil, uşor de curăţat.

8. Transport uşor datorită celor două roţi mari şi a două role încastrate, cu 
sistem de blocare.

9. Turbina de aspirare este capsulată, reducând zgomotul. (*)
10. Clasa L îndeplineşte normativul de expunere la praf >1 mg/m3

11. Clasa M îndeplineşte normativul de expunere la praf >0.1 mg/m3

12. Clasa H îndeplineşte normativul de expunere la praf <0.1 mg/m3

13. Elimină praful cancerigen, praful cu conţinut patogen.

14. Testate şi aprobate pentru utilizarea eliminării azbestului.

 (*) excepţie VC 21 L MC, VC 26 L MC

Depozitare sigură 
a prafului colectat 
în saci cu pereţi 
dubli

Aspirarea corelată 
cu funcţionarea 
sculei prin reglare 
continuă, fără trepte

Totul este sigilat.
În timpul transportului 
carcasa se închide cu 
ajutorul capacului ataşat

Aspirator cu curăţare manuală - VC 21 L MC

Avantajele aspiratoarelor FLEX

• Aspirator cu curăţare manuală a filtrului, clasa L, 
20 litri - VC 21 L MC.

• Turbina înaltă performanță asigură o mare putere 
de aspirare.

• Buton pentru curățarea filtrului prin vibraţii.
• Nivelul de lichid la aspirarea umedă este 

monitorizat, datorită plutitorului încorporat.

• Cu priză pentru conectare la scule electrice și 
comutare automată on / off.

• Cu accesorii pentru duzele de aspirație și tuburi de 
aspirație.

• Echipat cu roți mari și două role de ghidare pivotante.
• Ideal pentru curățenie în birouri, camere de 

depozitare, ateliere de lucru și vehicule.
• Pentru unelte de putere mică, de exemplu 

şlefuitoarele cu vibraţii, şi instrumente care produc 
cantități destul de mici de praf.

• Are un sac de filtrare extrem de rezistent la rupere.
• Praful extras poate fi eliminat fără dificultate.
• Cu funcție inversă (de suflare). 

Date tehnice:
• capacitate lichid 11 l
• conectare la scule între 100-2000 W
• dimensiuni (L x l x H) 387 x 377 x 506 mm

Volumul livrării:
• FL.385484 - furtun de aspirație Ø 32 mm x 3,5 m 

cu cot
• FL.385085 - element filtrant clasa L / M
• FL.385282 - 2 x conducte de aspirație din aluminiu 

de 0.5 m
• FL.385565 - perie combinată pentru podea
• FL.385646 - perie rotundă
• FL.385530 - duză pentru spații înguste
• FL.385549 - perie pentru tapițerie
• FL.502235 - sac de filtrare textil
• FL.385107 - sac din plastic pentru deșeuri
• FL.385506 - adaptor pentru aspirație Ø27 - Ø32
• suport conductă de aspirație, suport accesorii, 

suport pentru cablu şi furtun

Aspiratoare

Model Putere 
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Presiune 
vacuum (Pa) Curățare Greutate

(kg) €/buc. Cod articol   

VC 21 L MC 1250 20 3600 21000 manulă 7.4 196.00 FL.405418

1250 W 20 litri CURĂȚARE 
MANUALĂ

Clasa L
> 1 mg/m³

5 m

• Aspirator cu curăţare manuală a filtrului, clasa 
L, 25 litri - VCE 26 L MC.

• spirator compact, ușor de utilizat și ușor de 
transportat.

• Turbina înaltă performanță asigură o mare putere 
de aspirare.

• Buton pentru curățarea filtrului prin vibraţii.
• Nivelul de lichid la aspirarea umedă este 

monitorizat, datorită plutitorului încorporat.
• Priză pentru conectare la scule electrice și comutare 

automată on / off.
• Accesorii pentru duzele de aspirație și tuburi de aspirație.
• Roți mari și două role de ghidare pivotante.
• Ideal pentru curățenie în birouri, camere de 

depozitare, ateliere de lucru și vehicule.
• Pentru unelte de putere mică, de exemplu 

şlefuitoarele cu vibraţii, şi instrumente care produc 
cantități destul de mici de praf

• Sac de filtrare extrem de rezistent la rupere.
• Praful extras poate fi eliminat fără dificultate.
• Funcție inversă (de suflare).

Date tehnice:
• capacitate lichid 16 l
• conectare la aparate între 100 - 2600 W
• dimensiuni (L x l x H) 397 x 377 x 533 mm

Volumul livrării:
• FL.385484 - furtun de aspirație Ø 32 mm x 3.5 m 

cu cot
• FL.385085 - element filtrant clasa L / M
• FL.385282 - 2 x conducte de aspirație din aluminiu 

de 0.5 m
• FL.385565 - perie combinată pentru podea
• FL.385646 - perie rotundă
• FL.385530 - duză pentru spații înguste
• FL.385549 - perie pentru tapițerie
• FL.502235 - sac de filtrare textil
• FL.385107 - sac din plastic pentru deșeuri
• FL.385506 - adaptor pentru aspirație Ø27 - Ø32
• suport conductă de aspirație, suport accesorii, 

suport pentru cablu şi furtun, tăviță pentru accesorii

Aspirator cu curăţare manuală, 25 litri - VCE 26 L MC

Model Putere 
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Presiune 
vacuum (Pa) Curățare Greutate

(kg) €/buc. Cod articol   

VCE 26 L MC 1250 25 3600 21000 manulă 8.4 290.00 FL.405426

1250 W 25 litri CURĂȚARE 
MANUALĂ

Clasa L
> 1 mg/m³

5 m
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Aspiratoare, 30 litri - Seria VCE 33

Model Putere 
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Presiune 
vacuum (Pa) Curățare Greutate

(kg) €/buc. Cod articol   

VCE 33 L MC 1400 30 4500 25000 manuală 14.5 470.00 FL.444103

Model Putere 
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Presiune 
vacuum (Pa) Curățare Greutate

(kg) €/buc. Cod articol   

VCE 33 L AC 1400 30 4500 25000 automată 15.2 550.00 FL.444111

Aspiratoare

• Turbina de înaltă performanță asigură o mare 
putere de aspirare.

• Filtrul acoperit cu nano-particule din Teflon este 
plat astfel încât capacitatea containerului poate fi 
utilizată în mod optim pentru praf și murdărie.

• Potrivit pentru aspirare umedă: cu control 
electronic al nivelului de lichid.

• Cu priză pentru scule electrice de putere și 
comutator on-off electronic.

• Putere de aspirare reglabilă.
• Start lin pentru eliminarea vârfurilor de tensiune.
• 15 secunde întârziere la deconectare pentru 

eliminarea totală a prafului de pe furtun.
• Carcasă  din material cu proprietăți anti-statice. 

Previne orice încărcare statică a furtunului.
• Sistem de răcire al motorului protejat cu filtru anti-

praf: mărește durata de viață.

Date tehnice:
• capacitate lichid 17 l
• conectare la aparate între 100-2400 W
• suprafața de filtrare 5000 cm²
•  VCE 33 L MC (L x l x H): 565 x 385 x 520 mm
• VCE 33 L AC (L x l x H): 565 x 385 x 565 mm
• VCE 33 M AC (L x l x H): 565 x 385 x 565 mm

1400 W 30 litri CURĂȚARE 
MANUALĂ

Clasa L
> 1 mg/m³

1400 W 33 litri CURĂȚARE 
AUTOMATĂ

Clasa L
> 1 mg/m³

7 m

• Acţionare a filtrului cu vibraţii printr-un buton
• Pentru unelte de putere mică, de exemplu 

şlefuitoarele cu vibraţii şi instrumente care produc 
cantități destul de mici de praf

• Clasă de filtrare - L > 1 mg/m³

Volumul livrării:
• FL.445037 - Furtun de aspirație Ø 32 mm x 4.0 m 

cu un adaptor: Ø 25/32 mm, cot 
FL.445118 - Element filtrant clasa L / M

• FL.502227 - Sac de filtrare
• FL.445207 - 3 conducte de aspirație din inox, 0.35 m
• FL.445509 - Duză lată pentru podea.
• FL.385530 - Duză îngustă pentru spații înguste
• FL.385549 - Duză pentru tapițerie
• FL.385646 - Perie rotundă

VCE 33 L MC - curățare manuală, Clasa L

7 m

• Recomandare: atunci când lucraţi cu sac de 
filtrare, opriţi sistemul automat de curăţare. Când 
lucraţi cu sac de unică folosinţă lăsaţi sistemul 
pornit

• Cu furtun de aspirare anti-static previne orice 
încărcare statică a furtunului.

• Organizator pentru accesorii în partea de sus a 
aspiratorului.

• Clasă de filtrare - L > 1 mg/m³

Volumul livrării:
• FL.406708 - Furtun anti-static de aspirare, 4 m cu 

control al debitului de aer și adaptor Ø32/25 mm
• FL.445118 - Element filtrant clasa L / M
• FL.502227 - Sac de filtrare
• FL.445061 - Sac  pentru deşeuri din polipropilenă

VCE 33 L AC - curățare automată, Clasa L

• Recomandare: atunci când lucraţi cu sac de filtrare, 
opriţi sistemul automat de curăţare. Când lucraţi cu 
sac de unică folosinţă lăsaţi sistemul pornit

• Cu furtun de aspirare anti-static previne orice 
încărcare statică a furtunului.

• Senzor ce monitorizează debitul și emite un 
semnal acustic și vizual dacă acesta scade sub o 
valoare minimă recomandată

• Organizator pentru accesorii în partea de sus a 
aspiratorului.

• Clasă de filtrare - M > 0.1 mg/m³

Volumul livrării:
• FL.406708 - Furtun anti-static de aspirare, 4 m cu 

control al debitului de aer și adaptor Ø32/25 mm
• FL.445118 - Element filtrant clasa L / M
• FL.502227 - Sac de filtrare
• FL.445061 - Sac  pentru deşeuri din polipropilenă

VCE 33 M AC - curățare automată, Clasa M

Model Putere 
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Presiune 
vacuum (Pa) Curățare Greutate

(kg) €/buc. Cod articol   

VCE 33 N AC 1400 30 4500 25000 automată 15.2 766.00 FL.444138

1400 W 33 litri CURĂȚARE 
AUTOMATĂ

Clasa M
> 0.1 mg/m³

7 m
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Aspiratoare

• Recomandare: atunci când  lucraţi cu sac de filtrare, 
opriţi sistemul automat de curăţare. Când lucraţi cu 
sac de unică folosinţă lăsaţi sistemul pornit.

• Acţionare a filtrului cu vibraţii printr-un buton.
• Pentru unelte de putere mică, de exemplu 

şlefuitoarele cu vibraţii şi instrumente care produc 
cantități destul de mici de praf.

Volumul livrării:
• FL.406708 - Furtun anti-static de aspirare, 4 m cu 

control al debitului de aer și adaptor Ø32/25 mm
• FL.445118 - Element filtrant clasa L / M
• FL.502227 - Sac de filtrare
• FL.445061 - Sac  pentru deşeuri din polipropilenă

• Senzorul de debit detectează orice scădere a 
fluxului aspirat şi o semnalizează acustic.

• Recomandare: atunci când  lucraţi cu sac de filtrare, 
opriţi sistemul automat de curăţare. Când lucraţi cu 
sac de unică folosinţă lăsaţi sistemul pornit.

Volumul livrării:
• FL.406708 - Furtun anti-static de aspirare, 4 m cu 

control al debitului de aer și adaptor Ø32/25 mm
• FL.445118 - Element filtrant clasa L / M
• FL.502227 - Sac de filtrare
• FL.445061 - Sac  pentru deşeuri din polipropilenă

• Echipat standard cu sac special pentru transport 
după aspirarea prafului contaminat, sigilabil.

• Senzorul de debit detectează orice scădere a 
fluxului aspirat şi o semnalizează acustic.

• Pentru aspirarea prafului nociv, inclusiv contaminat 
cu mucegai, azbest, polistiren, metale grele.

Volumul livrării:
• FL.406708 - Furtun anti-static de aspirare, 4 m cu 

control al debitului de aer și adaptor Ø32/25 mm
• FL.445118 - Element filtrant clasa L / M
• FL.502227 - Sac de filtrare
• FL.445061 - Sac  pentru deşeuri din polipropilenă
• FL.445126 - Filtru Hepa, clasa H.

Aspiratoare, 42 litri - Seria VCE 44

VCE 44 L AC - curățare automată, Clasa L

Model Putere 
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Presiune 
vacuum (Pa) Curățare Clasă de 

filtrare €/buc. Cod articol   

VCE 44 L AC 1380 43 4440 25400 automată L 590.00 FL.444154

VCE 44 M AC - curățare automată, Clasa M

Model Putere 
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Presiune 
vacuum (Pa) Curățare Clasă de 

filtrare €/buc. Cod articol   

VCE 44 M AC 1380 43 4440 254000 automată M 810.00 FL.444170

VCE 44 H AC - curățare automată, Clasa H

Model Putere 
(W)

Volum 
(litri)

Debit
(litri/min.)

Presiune 
vacuum (Pa) Curățare Clasă de 

filtrare €/buc. Cod articol   

VCE 44 H AC 1150 43 2300 22000 automată H 960.00 FL.444197

• Turbina de înaltă performanță asigură o mare 
putere de aspirare.

• Curăţarea automată a filtrului nu diminuează 
puterea de aspirare.

• Filtrul acoperit cu nano-particule din Teflon este 
plat astfel încât capacitatea containerului poate fi 
utilizată în mod optim pentru praf și murdărie.

• Potrivit pentru aspirare umedă: cu control 
electronic al nivelului de lichid.

• Cu priză pentru scule electrice de putere și 
comutator on-off electronic

• Putere de aspirare reglabilă.
• Start lin pentru eliminarea vârfurilor de tensiune.
• 15 secunde întârziere la deconectare pentru 

eliminarea totală a prafului de pe furtun.
• Carcasă  din material cu proprietăți anti-statice. 

Previne orice încărcare statică a furtunului.
• Echipat cu roți mari și două role de ghidare 

pivotante.
• Organizator pentru accesorii în partea de sus a 

aspiratorului

Date tehnice:
• Capacitate lichid 26 l.
• Conectare la aparate între 100-2400 W.
• Suprafața de filtrare 5000 cm².
• Dimensiuni (L x l x H): 565 x 385 x 650 mm.
• Greutate 16.7
• Lungime cablu - 7.5 m.

1400 W 42 litri CURĂȚARE 
AUTOMATĂ

Clasa L
> 1 mg/m³

1400 W 42 litri CURĂȚARE 
AUTOMATĂ

Clasa M
> 0.1mg/m³

1400 W 42 litri CURĂȚARE 
AUTOMATĂ

Clasa H
< 0.1mg/m³

7 m

7 m

7 m
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Accesorii pentru aspiratoare FLEX

Aspiratoare

Sac de filtrare textil cu capacitate dublă.
Rezistent la rupere datorită celor 4 straturi de 
material din care este confecţionat, oferă protecţie 
împotriva daunelor cauzate de obiectele ascuţite. 
rezistent la aspirarea suprafeţelor uşor umede.

Denumire €/buc. Cod articol 
FS-F pentru VCE33 / VCE 44 5.78 FL.502227

Extensie furtun de aspirare: cu sistem de 
prindere Click pentru conexiunea cu adaptorul cu 
filet  SAD D32, SAD D25-32 AS etc.
Denumire €/buc. Cod articol 
SHV-C Ø32 mm x 0.5 m 13.70 FL.296953

Sac de filtrare textil: Extrem de rezistent la 
rupere pentru umplerea optimă şi eliminarea 
prafului fără probleme. Clasa L

Denumire €/buc. Cod articol 
FS-F pentru VCE21 / VCE26 4.83 FL.502235

Filtru rotund: cutat, rezistent la uzură din PET. 
Suprafaţă rezistentă la şi durată lungă de viaţă. 
Lavabil. Aprobat pentru clasa L şi M.

Denumire €/buc. Cod articol 
FE pentru VC 21 / VC 26 37.30 FL.385085

Furtun de aspirare anti-static

Denumire €/buc. Cod articol 
Control aer, Ø 32 mm x 4 m 126.00 FL.406708

Furtun de aspirare standard

Denumire €/buc. Cod articol 
Furtun de aspirare cu cot,
Ø 32 mm x 3.5 m, pentru 
VC 21 și VC 26

38.30 FL.385484

Furtun de aspirare cu cuplaj, 
inclusiv adaptor special cu inel 
metalic pentru girafa WS 702, 
Ø 32 mm x 4 m

95.70 FL.341355

Denumire €/buc. Cod articol 
SFS pentru VCE 44 H AC 20.81 FL.445096

Saci de filtrare cu protecţie:
cu pereţi dubli şi protecţie suplimentară
din PP şi posibilitate de sigilare 

Saci de filtrare din PP: sigilabili, ideali pentru 
praf de granulaţie grosieră

Denumire €/buc. Cod articol 
ES-PP pentru VC 21 / VC 26 7.35 FL.385107
ES-PP pentru VCE 33 / VCE 44 4.89 FL.445061

Adaptor anti-static pentru furtun SAD-C 
D32 cu cuplaj rapid şi cot metalic

Denumire €/buc. Cod articol 
SAD-C D32 18.03 FL.369861

Inel adaptor: pentru a adapta uneltele FLEX la 
alte sisteme de aspirare. Pentru furtunuri cu Ø 
interior 27 mm şi Ø exterior 36 mm

Denumire €/buc. Cod articol 
Adaptor Clip D36/27
Ø 42 / Ø 37 mm 13.89 FL.408360

Filtru plat PES: Cu nano-particule de Teflon. 
Aprobat pentru clasa L şi M și H. Din Vleece 
PES de înaltă calitate cu durată de viaţă lungă. 
Suprafaţa tratată, îmbunătăţeşte calitatea filtrării şi 
uşurează curăţarea filtrului.

Denumire €/buc. Cod articol 
FE pentru VCE 33 / VCE 44 57.00 FL.445118

Filtru rotund: cutat, fabricat dintr-un material 
special cu permeabilitate mai mică decât 0.005%. 
Aprobat pentru clasa H.

Denumire €/buc. Cod articol 
FE pentru VCE 44 H 79.90 FL.445126

Filtru plat PES: Pentru protecție motor. Pentru 
clasele L, M și H.

Denumire €/buc. Cod articol 
FE pentru VCE 33 / VCE 44 26.30 FL.445134

Adaptor pentru extracție praf la găurire.
Se poate monta în prelungirea furtunului 
de aspirare pentru a extrage praful la operațiile 
de găurire. Poate fi utilizat pentru burghie cu 
diametrul maxim de Ø24 mm.

Denumire €/buc. Cod articol 
SHV-C Ø32 mm x 0.5 m 18.43 FL.394025
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Adaptor rotativ pentru vacuum:  conectează la 
furtunul de aspirare Ø 32 mm la fitingul potrivit. 
Anti static. 

Denumire €/buc. Cod articol 
SAD-32 VC/VCE AS 9.06 FL.340804

Mufă de cuplare: conectează două furtunuri cu 
Ø 32mm, printr-un filet interior

Denumire €/buc. Cod articol 
Mufă de cuplare
Ø 32/ Ø 32 mm 17.21 FL.296996

Conector pentru aspirare: pentru sistemul FLEX 
Click. Compatibile cu WSE 500 şi WS 702 VEA.

Denumire €/buc. Cod articol 
SAD-C WS/WSE 9.46 FL.364460

Accesorii pentru aspiratoare FLEX

Aspiratoare

Adaptor: conectează uneltele cu ieşire Ø 28 
mm la furtunuri cu Ø 32 mm

Denumire €/buc. Cod articol 
SAD D32-28

Ø 28/ Ø 32 mm 4.43 FL.251847

Set curăţenie: cot anti-static cu sistem Click, 
două prelungitoare din oţel cromat Ø32 mm x 0.5 
m, o duză pentru spații înguste Ø 36 x 300 mm, o 
perie pentru podea Ø 36 x 300 mm cu raclete de 
rezervă şi lame tip perie de rezervă

Denumire €/buc. Cod articol 
Set curăţenie 78.60 FL.445053

Coturi

Denumire €/buc. Cod articol 

Cot K-C 32 KU AS

Dimensiuni: Ø 32 mm
18.13 FL.445010

Perii cu lamele
detaşabile

Denumire €/buc. Cod articol 

FN-AL 36x370 perie cu role
Dimensiuni: Ø 36 x 370 mm 111.00 FL.369896

CNW 36x400 perie cu role
Dimensiuni: Ø 36 x 400 mm 65.40 FL.385573

FN-K 36x450 perie
cu înalţime ajustabilă

Dimensiuni: Ø 36 x 450 mm
65.00 FL.385611*

Perii

Denumire €/buc. Cod articol 

BN 36x220 perie 
dreptunghiulară

Dimensiuni: Ø 36 x 220 mm
14.61 FL.385557

RN 36x120  
perie rotundă

Dimensiuni: Ø 36 x Ø 120 mm
14.61 FL.385646

PN 36x115  
perie pentru tapiţerie

Dimensiuni: Ø 36 x 115 mm
8.97 FL.385549

CN 36x300 duză
pentru spaţii înguste

Dimensiuni: Ø 36 x 300 mm
7.66 FL.385530

KN 36x260,  
perie combinată pentru 
carpete şi suprafeţe tari

Dimensiuni: Ø 36 x 260 mm

42.90 FL.385565

Perie podea.
Ø36 mm x 300 mm. 38.30 FL.445509

Adaptoare
Denumire €/buc. Cod articol 

SAD D32-36 pentru cuplarea 
furtunului Ø32 mm la extensia 
SHV-C 32x0.5 m
Dimensiuni: Ø 32 / Ø 32 mm

21.24 FL.257169

Antistatic, universal, cu filet 
interior 32 mm, pentru cuplarea 
uneltelor 
cu Ø 25-32 mm, la furtunuri 
făra sistem Click

18.92 FL.259827

SAD-C D25-32 AS
Adaptor antistatic, universal, 
pentru cuplarea uneltelor 
cu Ø 25-32 mm,

11.88 FL.445029

SAD D32 WS/WSK, pentru 
cuplarea furtu nului Ø32 mm 
fără sistem Click la extensia 
SHV-C 32 x 0.5 m

9.27 FL.340790

SAD D27-32,  
pentru conec-tarea uneltelor 
electrice cu ieşire Ø 27 mm la 
furtunul Ø 32 mm cu cot

7.96 FL.385506

SAD 27 AS, manşon  
antistatic pentru furtunul 
FL.379395

14.71 FL.382736

Tuburi prelungitoare

Denumire €/set Cod articol 

Set de 3 tuburi prelungitoare  
din inox

Dimensiuni: Ø 32 x 350 mm
35.80 FL.445207
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Cleancraft - Tehnologii pentru curățenie

Aspirator compact, portabil, cu aspirare umedă-uscată, 18 litri, wetCAT 118

Model wetCAT 118
Cod articol CL.7001118
€/buc. 113.00
Caracteristici tehnice
Putere (W) 1200
Rezervor (litri) 18
Debit (l/min.) 1750
Furtun Ø(mm) x L(m) 32 x 2
Dimensiuni L x l x h (mm) 317 x 330 x 437
Greutate (kg) 5.8

• Aspirare atât umedă cât uscată.
• Aspirator compact.
• Funcție de suflare pentru îmbinări și crăpături.
• Alimentare - 220 V.
• Lungime cablu - 8.5 m.

Volumul livrării:
• furtun 2 m
• mâner cu reglaj al debitului
• 3 tuburi de aspirație Ø32 x 330 mm
• perie pentru podea și duză pentru podea
• duză îngustă
• perie rotundă
• filtru de hârtie

CLEANCRAFT - tehnologii pentru curățenie ce satisfac cerințele în ceea ce privește ușurința în utilizare, nivelul 
echipamentului, calitatea și ingineria.

Gama completă de produse CLEANCRAFT impresionează prin extraordinarul raport preț-performanță.
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Aspiratoare

Aspiratoare cu aspirare umedă-uscată, 16-37 litri - Seria wetCAT

Model wetCAT 116E wetCAT 133IE wetCAT 133IR wetCAT 137E wetCAT 137R
Cod articol CL.7001120 CL.7001135 CL.7001145 CL.7001130 CL.7001140
€/buc. 186.00 245.00 300.00 231.00 290.00
Caracteristici tehnice
Putere (W) 1300 1300 1300 1300 1300
Rezervor (litri) 16 33 33 37 37
Debit (l/min.) 3333 3333 3333 3333 3333
Număr de motoare / trepte 1 / 1 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Furtun Ø(mm) x L(m) 32 x 2 38 x 4 38 x 4 38 x 4 38 x 4
Dimensiuni L x l x h (mm) 400 x 400 x 640 430 x 430 x 830 430 x 430 x 830 390 x 390 x 900 390 x 390 x 900
Greutate (kg) 10.4 15.0 15.0 12.3 12.3

• Aspirare atât umedă cât uscată.

• Dotate cu un singur motor în două trepte 
(excepție modelul 116E - o treaptă).

• Echipat cu sistem de protecție al 
motorului.

• Garnitură specială rezistentă la ulei și 
produse chimice, între capac și rezervor.

• Tuburi de aspirație din aluminiu placate 
cu material plastic.

• Priză integrată pentru unelte electrice.

• Modelele R (137R / 133IR) cu pornire 
automată la acționarea sculei electrice 
conectate.

• Modelele I (133IE / 133IR) 
rezervor din inox.

• Alimentare - 220 V.

• Lungime cablu - 8.5 m.

Volumul livrării: furtun 4 m (excepție 
modelul 116E - 2m), mâner cu reglaj 
al debitului, tuburi de aspirație, perie 
pentru podea și duză pentru podea, 
duză îngustă, perie rotundă, duză 
pentru tapițerie, filtru nanotech.

Oprire automată a motorului cu 
ajutorul comutatorului flotor atunci 
când rezervorul este plin cu lichid.

116E

137R

Aspiratoare cu aspirare umedă-uscată, 20-30 litri - Seria wetCAT

Model wetCAT 120RH wetCAT 131IRH
Cod articol CL.7002110 CL.7002115
€/buc. 187.00 202.00
Caracteristici tehnice
Putere (W) 1200 1200
Rezervor (litri) 20 30
Debit (l/min.) 1800 1800
Material rezervor plastic inox
Furtun Ø(mm) x L(m) 35 x 2 35 x 2
Dimensiuni L x l x h (mm) 429 x 368 x 645 429 x 368 x 658
Greutate (kg) 9 9.5

• Aspirare atât umedă cât uscată.
• Priză integrată pentru conectarea uneltelor 

electrice. Pornire automată cu scula electrică 
conecată.

• Valvă de evacuare pentru golirea rezervorului 
de lichide (wetCAT 120 RH).

• Echipat cu sistem de protecție al motorului.
• Garnitură specială rezistentă la ulei și 

produse chimice, între capac și rezervor.
• Funcție de suflare pentru îmbinări și crăpături.
• Modelul 131 IRH cu rezervor din oțel inoxidabil
• Alimentare - 220 V. Lungime cablu - 8.5 m.

Curățare manuală a filtrului, prin 
simpla apăsare a unui buton.

Volumul livrării: furtun 2 m, mâner cu 
reglaj al debitului, 3 tuburi de aspirație 
Ø35 x 330 mm, 2 perii pentru podea, 
duză pentru aspirare umedă, duză 
îngustă, perie rotundă, filtru HEPA.

120RH 131IRH

133IR
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Aspiratoare cu aspirare umedă-uscată, 62 litri - Seria wetCAT

Model wetCAT 262IET wetCAT 362IET
Cod articol CL.7001270 CL.7001370
€/buc. 536.00 598.00
Caracteristici tehnice
Putere (W) 2600 3600
Debit (l/min.) 6666 10000
Rezervor (litri) 62 62
Număr de motoare / trepte 2 / 2 3 / 2
Furtun Ø(mm) x L(m) 38 x 4 38 x 4
Dimensiuni L x l x h (mm) 570 x 700 x 1140 570 x 700 x 1140
Greutate (kg) 21.9 21.9

• Aspirare atât umedă cât uscată.
• Dotate motoare în două trepte.
• Echipat cu sistem de protecție al motorului.
• Garnitură specială rezistentă la ulei și 

produse chimice, între capac și rezervor.
• Tuburi de aspirație din aluminiu placate cu 

material plastic.
• Priză integrată pentru unelte electrice.
• Oprire automată a motorului cu ajutorul 

comutatorului flotor atunci când rezervorul 
este plin cu lichid.

• Rezervor din inox.
• Alimentare - 220 V.
• Lungime cablu - 8.5 m.

Volumul livrării: 
furtun 4 m, mâner cu reglaj al debitului, tuburi de 
aspirație, perie pentru podea și duză pentru podea, 
duză îngustă, perie rotundă, duză pentru tapițerie, 
filtru nanotech.

Mecanism de răsturnare pentru o 
golire ușoară a rezervolui.

262IET

Aspiratoare

Aspiratoare cu aspirare uscată, 37 litri - Seria dryCAT

Model dryCAT 133IRSC
Cod articol CL.7002135
€/buc. 496.00
Caracteristici tehnice
Putere (W) 1300
Rezervor (litri) 33
Debit (l/min.) 3333
Număr de motoare / trepte 1 / 2
Furtun Ø(mm) x L(m) 38 x 4
Dimensiuni L x l x h (mm) 430 x 430 x 830
Greutate (kg) 13.8

• Aspirare uscată.
• Dotate cu un singur motor în două trepte.
• Sistem automat de curățare a filtrului.
• Echipat cu sistem de protecție al motorului.
• Filtru cu suprafață mare pentru asigurarea unui debit 

constant.
• Garnitură specială rezistentă la ulei și produse 

chimice, între capac și rezervor.
• Tuburi de aspirație din aluminiu placate cu material 

plastic.
• Priză integrată pentru unelte electrice cu pornire 

automată la acționarea acestora.
• Model cu rezervor din inox.
• Alimentare - 220 V. Lungime cablu - 8.5 m.

Volumul livrării: furtun 4, mâner cu reglaj 
al debitului, tuburi de aspirație, duză 
pentru podea, duză îngustă, perie rotundă, 
cartuș filtrant.

Sistem automat de curățare 
decupleaza unealta electrică și 
comută pe modul de curățare.

Aspiratoare cu aspirare uscată, 62 litri - Seria dryCAT

Model dryCAT 362IRSCT-3
Cod articol CL.7002370
€/buc. 928.00
Caracteristici tehnice
Putere (W) 3000
Rezervor (litri) 62
Debit (l/min.) 7933
Număr de motoare / trepte 3 / 1
Furtun Ø(mm) x L(m) 38 x 4
Dimensiuni L x l x h (mm) 570 x 700 x 1140
Greutate (kg) 31.6

• Aspirare uscată.
• Dotate cu două sau trei motoare.
• Sistem automat de curățare a filtrului.
• Echipat cu sistem de protecție al motorului.
• Garnitură specială rezistentă la ulei și produse 

chimice, între capac și rezervor.
• Tuburi de aspirație din aluminiu placate cu material 

plastic.
• Priză integrată pentru unelte electrice cu pornire 

automată la acționarea acestora.
• Modelele cu 3 motoare proiectate pentru operare 

continuă. Fiecare motor are propiul său filtru. 
Aspiratorul lucrează ciclic cu câte două motoare în 
timp cel de-al 3-lea este curățat.

• Alimentare - 220 V. Lungime cablu - 8.5 m.

Volumul livrării: furtun 4 m, tuburi de 
aspirație, perie pentru podea, duză 
îngustă, perie rotundă, cartușe filtrante.

Sistem de filtrare pentru fiecare 
motor.
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Aspiratoare compacte, cu aspirare uscată 11-16 litri -Seria flexCAT

Model  flexCAT 110 flexCAT 111 Q flexCAT 112 Q flexCAT 116 Q
Cod articol CL.7003105 CL.7003125 CL.7003135 CL.7003140
€/buc. 86.90 176.00 147.00 261.00
Caracteristici tehnice
Putere (W) 700 800 840 770
Volum rezervor (litri) 10 11 12 16
Debit (litri / minut) 1584 1950 2633 3050
Presiune vacuum (mBar) 154 187 210 230
Furtun Ø (mm) x L (m) 32 / 1.5 35 x 2 36 x 2 36 x 2
Clasa energetică B B B A
Dimensiuni L x l x h (mm) 333 x 327 x 320 377 x 392 x 418 400 x 400 x 330 400 x 400 x 330
Greutate (kg) 4.6 7.8 5.8 5.8

• Aspirare uscată.
• Aspiratoare compacte și silențioase 

cu design ergonomic.
• Alimentare - 230V.
• Dotate cu role de cauciuc.
• Extrem de silențioase (62 dB).
• Cablu retractabil.

flexCAT 112 QflexCAT 111 Q
flexCAT 110

Aspiratoare

Accesorii pentru aspiratoare Cleancraft

Saci de filtrare din hârtie

Cartuș filtrant din hârtie

Cartuș filtrant din polietilenă

Prefiltru "Sanifilter"

Kit complet "Sanifilter"

Compatibil cu €/buc. Cod articol 
flexCAT 110 13.65 CL.7013455
flexCAT 112 Q 1.87 CL.7010300
flexCAT 116 Q 2.50 CL.7010386
wetCAT 116 3.09 CL.7010100
wetCAT 118 13.65 CL.7013475
wetCAT 133 - wetCAT 137 2.47 CL.7010101
wetCAT 262 - wetCAT 362 8.14 CL.7010105

Compatibil cu €/buc. Cod articol 
wetCAT 118   5.88 CL.7013474
wetCAT 262 - wetCAT 362 34.30 CL.7010107

Compatibil cu €/buc. Cod articol 
flexCAT 112 Q - 116 Q 23.48 CL.7010302
wetCAT 262 - wetCAT 362 51.00 CL.7010108
dryCAT 362 41.20 CL.7010203

Compatibil cu €/buc. Cod articol 
wetCAT 116 15.61 CL.7013011
wetCAT 133 - wetCAT 137 22.48 CL.7013071
wetCAT 262 - wetCAT 362 30.50 CL.7013081

Compatibil cu €/buc. Cod articol 
wetCAT 116 33.00 CL.7013010
wetCAT 133 - wetCAT 137 42.20 CL.7013070
wetCAT 262 - wetCAT 362 63.40 CL.7013080

Saci de filtrare textili

Compatibil cu €/buc. Cod articol 
flexCAT 111 Q 2.36 CL.7013361
flexCAT 112 Q - 116 Q 5.59 CL.7010361
wetCAT 116 2.36 CL.7010252
wetCAT 120 RH 10.71 CL.7013526
wetCAT 131 IRH 3.92 CL.7013530
wetCAT 133 - wetCAT 137
dryCAT 133 - dryCAT 137 3.91 CL.7010253

wetCAT 262 - wetCAT 362
dryCAT 133 - dryCAT 137 6.46 CL.7010254

Cartuș filtrant "Hepa"
Compatibil cu €/buc. Cod articol 
flexCAT 112 Q - 116 Q 23.48 CL.7010303
wetCAT 262 - wetCAT 362 82.00 CL.7010109
dryCAT 362 30.00 CL.7010200

Volumul livrării:

flexCAT 110: furtun de aspirație de 1.5 M, 
duza pentru spații înguste, duza cu perie, 
duză pentru podea, 
3 tuburi de aspirație Ø32 x 330 mm.

flexCAT 111 Q: furtun de aspirație de 2 m, 
duza pentru spații înguste, duza rotundă cu 
perie, 2 tuburi de aspirație conectabile, duza 
pentru podea, filtru.

flexCAT 112 Q: furtun de aspirație de 2 m, 
2 tuburi de aspirație cromate, perie pentru 
podea, filtru.

flexCAT 116 Q: furtun de aspirație de 2 m, 
2 tuburi de aspirație cromate, filtru standard, 
filtru hepa, perie pentru podea, duza pentru 
spații înguste, duza rotundă cu perie, duza 
entru tapițerie.
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• Modele portabile cu două roți și mâner.
• 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.

Aparate de curățat cu presiune

Aparate de curățat cu presiune cu apă rece - Seria HDR-K 390-480 l/h

Model HDR-K 39-12 HDR-K 44-13 HDR-K 48-15
Cod articol CL.7101391 CL.7101441 CL.7101481
€/buc. 119.00 228.00 364.00
Caracteristici tehnice
Putere (kW) 1.5 / 230 V 1.8 / 230 V 2.5 / 230 V
Presiune de lucru (bar) 80 100 120
Presiune maximă (bar) 120 135 150
Debit (l/oră) 390 440 480
Temperatura maximă a apei (°C) 50 50 50
Dimensiuni L x l x h (mm) 280 x 240 x 650 420 x 340 x 870 420 x 360 x 930
Greutate (kg) 6 13 22

HDR-K 39-12:
Design compact și putere de curățare mare
Greutate redusă și ușor de transportat.
Recipient de 0.5 litri pentru 
spumă / agent de curățare.

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

HDR-K 44-13:
Duză pentru spumă și rezervor 
de detergent integrat.

Volumul livrării:
• pistol port-lance
• lance cu duză reglabilă de înaltă presiune
• lance cu duză rotativă
• rezervor pentru agent de curățare
• tambur pentru furtun integrat în mâner
• duză pentru spumă
• ac de curățare a duzelor
• furtun de înaltă presiune - 6 m
• cap pentru curățare podele

HDR-K 48-15:
Rezervor de detergent integrat.
Beneficiază de cea mai nouă 
tehnologie a motoarelor.

Volumul livrării:
• pistol port-lance
• lance cu duză reglabilă de înaltă presiune
• lance cu duză rotativă
• rezervor pentru agent de curățare
• ac de curățare a duzelor
• tambur pentru furtun integrat în mâner
• furtun de înaltă presiune - 8 mHDR-K 39-12

HDR-K 44-13

HDR-K 48-15
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HDR-K 77-18

HDR-K 90-20

HDR-K 54-16

• Modele portabile cu 2 roți și mâner.
• Rezervor de detergent integrat cu posibilitatea de reglaj a dozajului.
• Total Stop - control al pompei: pornire și oprire instantanee, fără întârziere, 

la simpla acționare a pistolului port-lance.
• Pompă axială cu carcasă din aluminiu și 3 pistoane din inox cu o durată mare de viață.
• Filtru de apă în dotarea standard.
• Tambur integrat pentru furtun.
• Motor cu 3 înfășurări pentru o utilizare intensivă.
• Presiune de lucru reglabilă - adaptabilă la orice tip de curățare.
• Manometru pentru indicarea presiunii de lucru.
• Furtun de înaltă presiune cu armătură de oțel.

Aparate de curățat cu presiune cu apă rece - Seria HDR-K 540-900 l/h

Model HDR-K 54-16 HDR-K 77-18 HDR-K 90-20
Cod articol CL.7102541 CL.7102771 CL.7102902
€/buc. 746.00 1094.00 1472.00
Caracteristici tehnice
Putere (kW) 3.1 / 230 V 5.0 / 380 V 7.4 / 380 V
Turație motor (rpm) 2800 1450 1450
Presiune maximă (bar) 160 180 200
Debit (l/oră) 540 770 900
Temperatura maximă a apei (°C) 60 60 60
Dimensiuni L x l x h (mm) 390 x 380 x 900 390 x 380 x 900 670 x 490 x 900
Greutate (kg) 35 47 61

Aparate de curățat cu presiune

HDR-K 77-18:
Supapă automată de siguranță pentru protecția 
pompei la supra-presiune.
Diametru roți - 180 mm.
Funcționează numai în poziție orizontală!

Volumul livrării: pistol port-lance, lance 
de pulverizare cu duză reglabilă de înaltă 
presiune, furtun de înaltă presiune - 15 m, ac 
de curățare a duzelor, filtru pentru apă.

HDR-K 90-20:
Supapă automată de siguranță pentru protecția 
pompei la supra-presiune.
Ideal pentru utilizare îndelungată.
Indicator pentru nivelul de ulei.
Diametru roți - 300 mm.

Volumul livrării: pistol port-lance, lance de 
pulverizare, set de 5 duze (0° / 15° / 25° / 40° / 
spumă), furtun de înaltă presiune - 15 m, ac de 
curățare a duzelor, filtru pentru apă.

HDR-K 54-16:
Supapă automată de siguranță pentru protecția 
pompei la supra-presiune.
Diametru roți - 180 mm.

Volumul livrării: pistol port-lance, lance 
de pulverizare cu duză reglabilă de înaltă 
presiune, furtun de înaltă presiune - 15 m, 
• ac de curățare a duzelor, filtru pentru apă.
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Aparat de curățat cu presiune cu apă rece, cu 2 tipuri de curățare pentru murdărie grea - HDR-K 46-16 SW

Aparat de curățat cu presiune cu apă rece - HDR-K 60-18

Aparate de curățat cu presiune

Model HDR-K 46-16 SW
Cod articol CL.7101461
€/buc. 298.00
Caracteristici tehnice
Tensiune (V) 230
Putere (W) 2200
Debit (l/h) 460
Presiune max. (bar) 120
Turații (rpm) 3400
Dimensiuni L x l x h (mm) 330 x 307 x 790
Greutate (kg) 11.6

Model HDR-K 60-18
Cod articol CL.7101601
€/buc. 527.00
Caracteristici tehnice
Tensiune (V) 230
Putere (W) 2800
Debit (l/min.) 600
Presiune max. (bar) 180
Turații (rpm) 2800
Dimensiuni L x l x h (mm) 449 x 388 x 895
Greutate (kg) 25

• Selectarea tipului de curățare prin comutator 
rotativ în 3 trepte (oprit / pulverizare / spălare).

• Curățarea eficientă a murdăriei grele sau uscate 
prin prespălare cu lancea de pulverizare.

• Dotat cu două roți cauciucate și mâner ergonomic.
• Cu tambur și furtun de înaltă presiune de 8 metri.
• Rezervor de detergent integrat.
• Filtrul de apă ușor de verificat și întreținut, 

protejează pompa împotriva murdăriei cu particule 
din apă.

• Supapă de siguranță automată pentru protecția 
pompei.

• Durată lungă de viață datorită pompei axiale 
robuste cu trei pistoane din oțel inoxidabil cu placă 
oscilantă și cap din aluminiu.

• Suporturi practice pentru pistol, țeavă, furtun de 
înaltă presiune și cablu de alimentare.

• Dotat cu două roți cauciucate și mâner telescopic.
• Presiunea de lucru poate fi reglată după 

necesitate; presiunea setată este afișată pe 
manometru.

• Cu tambur și furtun de înaltă presiune de 10 metri.
• Rezervor de detergent integrat.
• Filtrul de apă ușor de verificat și întreținut, 

protejează pompa împotriva murdăriei cu particule 
din apă.

• Supapă de siguranță automată pentru protecția 
pompei.

• Durată lungă de viață datorită pompei axiale 
robuste cu trei pistoane din oțel inoxidabil cu placă 
oscilantă și cap din alamă.

• Protecție la suprasarcină a motorului.
• Suporturi practice pentru pistol, țeavă, furtun de 

înaltă presiune și cablu de alimentare.

Alamă

Aluminiu

Placă oscilantă

Volumul livrării:
• generator de spumă
• duză de înaltă presiune
• duză pentru murdărie
• perie pentru suprafețe
• pistol
• lance
• furtun de înaltă presiune 8 m
• furtun spiralat pentru pulverizare 6 m
• filtru de apă

Volumul livrării:
• generator de spumă
• furtun de înaltă presiune 10 m
• lance cu duză reglabilă de înaltă presiune
• lance cu duză pentru murdărie
• perie pentru suprafețe
• pistol
• filtru de apă

Placă oscilantă
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Aparate de curățat cu presiune cu apă rece, cu 2 moduri de curățare - HDR-K 85-16 TF

Aparate de curățat cu presiune

• Sistem patentat “Dualtech” cu două moduri de curățare.
• 2 moduri de curățare: 

- Modul Eco: pentru curățare ușoară; 
- Modul Intensiv: pentru murdăria grea, cu presiune înaltă și debit ridicat.

• Dotat cu două roți cauciucate și mâner telescopic.
• Duză dublă “Twin System” pentru o arie mai mare de acoperire.
• Filtrul de apă protejează pompa împotriva murdăriei cu particule.

• Protecție la suprasarcină a motorului.
• Suport practic pentru lancea de inalta presiune si depozitare pentru accesorii 

integrate în aparat.
• Durată lungă de viață datorită pompei axiale robuste cu piston din oțel 

inoxidabil cu placă oscilantă și cap din aluminiu.
• Cu tambur și furtun de înaltă presiune de 5 m.

Model HDR-K 85-16 TF
Cod articol CL.7101851
€/buc. 358.00
Caracteristici tehnice
Tensiune (V) 230
Putere (W) 2700

Debit (l/min.) Mod Eco 420
Mod Intensiv 850

Turații (rpm) 3400
Presiune max.
(bar)

Mod Eco 60
Mod Intensiv 160

Dimensiuni L x l x h (mm) 449 x 388 x 895
Greutate (kg) 14.6

Aluminiu

Placă oscilantă

Volumul livrării:
• generator de spumă
• furtun de înaltă presiune 5 m
• pistol, 2 duze
• duză dublă Twin System
• duză multifuncțională - multi-jet 5 în 1

Modul Eco: pentru curățare ușoară.

Modul Intensiv: pentru murdăria grea, 
cu presiune înaltă și debit ridicat.



Echipament de lucru

11.108

• Modele portabile cu cadru din aluminiu, două roți din cauciuc, picioare anti-vibrații și mâner cu 
suport pentru accesorii.

• Rezervor de detergent integrat cu posibilitatea de reglaj a dozajului.
• Total Stop - control al pompei: pornire și oprire instantanee, fără întârziere, 

la simpla acționare a pistolului port-lance.
• Pompă axială cu carcasă din aluminiu sau alamă și senzor de nivel al uleiului.
• Filtru de apă în dotarea standard.
• Presiune de lucru reglabilă - adaptabilă la orice tip de curățare.
• Sistem de protecție al motorului la suprasolicitare.
• Indicator pentru nivelul de ulei.

Aparate de curățat cu presiune cu apă rece - Seria HDR-K 66 / 72 / 96

Model HDR-K 66-20 BL HDR-K 72-22 BH HDR-K 96-28 BL
Cod articol CL.7103662 CL.7103722 CL.7109628
€/buc. 587.00 1030.00 1084.00
Caracteristici tehnice
Tip motor Loncin G160 F Honda GP200 H Loncin G390 F
Putere (kW) 3.6 4.1 8.2
Turație motor (rpm) 3400 3400 3400
Capacitate rezervor (l) 3.6 3.1 6.5
Presiune maximă (bar) 200 220 280
Debit (l/oră) 660 720 960
Temperatura maximă a apei (°C) 50 60 60
Material pompă aluminiu alamă alamă
Dimensiuni L x l x h (mm) 520 x 690 x 565 520 x 690 x 565 830 x 595 x 640
Greutate (kg) 31.8 34.7 58.4

Aparate de curățat cu presiune

Modelele HDR-K 72-22 BH și 
HDR-K 96-28 BL dotate cu pompă 
de alamă de înaltă performanță.

HDR-K 66-20 BL
Volumul livrării:
• pistol port-lance
• furtun de înaltă presiune - 8 m
• Lance înclinată cu duză reglabilă
• set de 4 duze (0° / 15° / 25° / 40°)

HDR-K 72-22 BH / 96-28 BL
Volumul livrării:
• pistol port-lance
• furtun de înaltă presiune - 10 m
• Lance înclinată cu duză reglabilă
• set de 4 duze (0° / 15° / 25° / 40°)

HDR-K 66-20 BL HDR-K 72-22 BH

HDR-K 96-28 BL
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Modelele HDR-H 54-15 / HRD-H 60-14:
• Pompă axială cu carcasă din aluminiu și 3 

pistoane din inox cu o durată mare de viață.
• Temperatura apei este reglabilă pentru a se 

putea adapta la orice tip de curățare.
• Total Stop - control al pompei: pornire și oprire 

instantanee, fără întârziere, la simpla acționare 
a pistolului port-lance.

• Manevrabile ușor datorită celor două roți mari și 
a rolei de direcție.

Modelele HDR-H 78-18 / HRD-H 108-20:
• Temperatura apei și presiunea sunt reglabile 

pentru a se putea adapta la orice tip de curățare.
• Pot curăța și cu apă rece.
• Pompă axială cu carcasă din aluminiu și 3 pistoane 

ceramice cu o durată mare de viață
• Cronometru Total Stop - oprire întârziată a pompei 

(40 secunde). Acest lucru protejează pompa la 
supraîncălzire prin pornirile și opririle frecvente.

Aparate de curățat cu presiune cu apă caldă - Seria HDR-H 54 / 60 / 78 / 108

Model HDR-H 54-15 HDR-H 60-14 HDR-H 78-18 HDR-H 108-20
Cod articol CL.7150541 CL.7150601 CL.7150781 CL.7150992
€/buc. 1569.00 2557.00 3347.00 4103.00
Caracteristici tehnice
Putere (kW) 2.7 / 230 V 4.8 / 380 V 5.0 / 380 V 7.6 / 380 V
Turație motor (rpm) 2800 2800 1400 1400
Presiune maximă (bar) 150 180 180 200
Debit (l/oră) 540 720 780 1080
Temperatura maximă a apei (°C) 90 110 140 140
Dimensiuni L x l x h (mm) 890 x 500 x 820 940 x 620 x 840 950 x 620 x 850 1320 x 820 x 960
Greutate (kg) 85 100 115 160

Aparate de curățat cu presiune

HDR-H 54-15 / HDR-H 60/14:
Temperatură maximă de lucru:
HDR-H 54-16 - 90°
HDR-H 60/14 - 110°

Funcție EasyStart: start lin prin reducerea 
presiunii la începutul pompării.
Compartiment de depozitare pentru accesorii.
Tambur integrat pentru furtun.

Volumul livrării HDR-H 54-15:
• pistol port-lance
• lance de pulverizare cu duză 15° pt. jet plat
• furtun de înaltă presiune - 10 m
• ac de curățare a duzelor

Volumul livrării HDR-H 60-14:
• pistol port-lance
• lance de pulverizare cu duză 15° pt. jet plat
• furtun de înaltă presiune - 15 m
• ac de curățare a duzelor

HDR-H 78-18 / HDR-H 108/20:
Funcție EasyStart: start lin prin reducerea 
presiunii la începutul pompării.
Compartiment de depozitare pentru accesorii.
Tambur integrat pentru furtun.

Volumul livrării HDR-H 78-18:
• pistol port-lance
• lance de pulverizare cu duză 25° pt. jet plat
• furtun de înaltă presiune - 15 m
• furtun de aspirație pentru recipientul extern 

de detergent

Volumul livrării HDR-H 108-20:
• pistol port-lance
• lance de pulverizare cu duză 25° pt. jet plat
• furtun de înaltă presiune - 15 m
• ac de curățare a duzelor

HDR-H 54-15

HDR-H78-18

HDR-H 60-14

HDR-H 108-20
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Aparate de curățat cu presiune

Agent de curățare HDR-A ușor alcalin

Agent de curățare HDR-N neutru

Agent de curățare HDR-S acidic

Agent de curățare BR-N de uz general

Agent de curățare BR-S acidic detartrant

Agent de curățare UR alcalin, pentru ateliere

• Agent universal de curățare pe bază de 
alcool pentru sticlă, materiale plastice, gresie, 
parchet laminat, PVC și linoleum.

• Nu atacă materialele pentru rosturi.
• Aromă plăcută și proaspătă de citrice.
• Utilizare / dozaj: 1:10 în funcție de gradul de 

murdărire.
• Soluție cu ph 9.5.

• Agent universal de curățare pe bază de 
alcool pentru sticlă, materiale plastice, 
gresie, parchet laminat, PVC și linoleum.

• Nu atacă materialele pentru rosturi.
• Aromă plăcută și proaspătă de citrice.
• Utilizare / dozaj: 30-50 ml la 10 litri de apă 

în funcție de gradul de murdărire.
• Soluție cu ph 9.

• Agent universal de curățare rapid, 
anti calcar, rugină, murdărie.

• Recomandat pentru zone umede.
• Aromă plăcută și proaspătă de 

citrice.
• Utilizare / dozaj: 30-50 ml la 10 

litri de apă în funcție de gradul de 
murdărire.

• Soluție cu ph 1.5.

• Agent universal pentru o gamă largă de aplicații.
• Nu lasă urme, cu auto-uscare.
• Recomandat pentru echipamentele de spălare.
• Aromă plăcută și proaspătă.
• Utilizare / dozaj: 20-50 ml la 10 litri de apă în 

funcție de gradul de murdărire.
• Soluție cu ph 5.5.

• Agent universal cu spumă redusă 
ce îndepărtează calcarul. Nu este 
recomandat pentru suprafețele 
cromate, nichelate sau zincate, 
marmură sau plastic.

• Utilizare / dozaj: 1%-5% în 
funcție de gradul de murdărire. 
Recomandată testarea prealabilă 
în locuri non-vizibile.

• Soluție cu ph 1.

• Agent universal ce asigură o curățare rapidă și îndepărtează 
murdăria din ateliere, autovehicule și alte aplicații industriale.

• Poate fi utilizat atât manual cât 
și cu aparate de curățat.

• Îndepărtează urmele de ulei conform normei B5106.
• Aromă plăcută.
• Utilizare / dozaj: 

- Aparate de curățat cu presiune: 1000 ml / 10l apă 
- Spălătorie auto: 20-40 ml / 10l apă 
- Mașini de curățat cu perii: 200-500 ml / 10l apă 
- Curățare sticlă: 100-500 ml / 10l apă 
- Curățare manuală: 50-100 ml / 10l apă

• Soluție cu ph 12.

Model Cantitate (l) €/buc. Cod articol
HDR-A   1   1   4.31 CL.7321101
HDR-A 10 10 35.40 CL.7321110

Model Cantitate (l) €/buc. Cod articol
HDR-N   1   1   4.91 CL.7321201
HDR-N 10 10 39.20 CL.7321210

Model Cantitate (l) €/buc. Cod articol
HDR-S   1   1   4.31 CL.7321301
HDR-S 10 10 44.10 CL.7321310

Model Cantitate (l) €/buc. Cod articol
BR-N   1   1   5.42 CL.7321501
BR-N 10 10 39.20 CL.7321510

Model Cantitate (l) €/buc. Cod articol
BR-S   1   1   7.37 CL.7321601
BR-S 10 10 60.40 CL.7321610

Model Cantitate (l) €/buc. Cod articol
UR   1   1   4.61 CL.7321901
UR 10 10 56.00 CL.7321910

Accesorii pentru aparate de curățat cu presiune

Agent de curățare SPX cu spumă redusă pentru tapițerii
• Agent universal de curățare pentru 

îndepărtarea petelor, îndepărtarea 
murdăriei din tapițerii, covoare.

• Agenții componenți asigură o protecție 
suplimentară după uscare împotriva 
murdăririi.

• Nu conține agenți înălbitori.
• Aromă plăcută și proaspătă.
• Utilizare / dozaj: 

1 - 3 litri până la 10 litri de apă, 
în funcție de gradul de murdărire.

• Soluție cu ph 9.

Model Cantitate (l) €/buc. Cod articol
SPX   1   1 4.21 CL.7321001
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Accesorii

Accesorii pentru HDR-K 90-20

Model Aparat compatibil €/buc. Cod articol

Pistol port-lance

HRD-K 39-12 12.45 CL.7111000
HRD-K 44-13 16.41 CL.7111001
HDR-K 46-16 / 85-16 16.82 CL.7111010
HRD-K 48-15 18.41 CL.7111002

HRD-K 54-16 20.40 CL.7111003

HDR-K 60-18 30.90 CL.7111012
HRD-K 77-18 20.80 CL.7111004

Prelungitor
HRD-K 39-12 8.46 CL.7112000
HRD-K 46-16
HRD-K 85-16 11.94 CL.7112017

Prelungitor 1.6m 
cu duză variabilă

HRD-K 46-16 34.90 CL.7112026

Duză reglabilă HRD-K 39-12 8.46 CL.7113000

HRD-K 46-16 9.85 CL.7113023

Duză rotativă HRD-K 39-12 8.46 CL.7113001
HRD-K 46-16 9.85 CL.7113024
HRD-K 85-16 10.45 CL.7113019

Duză pentru spumă
HRD-K 44-13 6.87 CL.7113003

Duză dublă TwinSystem
HRD-K 85-16 16.41 CL.7113018

Duză 5-în-1 HRD-K 46-16 21.89 CL.7113026

HRD-K 85-16 22.88 CL.7113020

Cap pivotant pentru duze
HRD-K 85-16 10.45 CL.7113022

Recipient pentru spumă HRD-K 39-12 8.46 CL.7113002
HRD-K 46-16 12.93 CL.7113027
HRD-K 60-18 18.91 CL.7113025
HRD-K 85-16 16.41 CL.7113021

Furtun de presiune

HRD-K 39-12   (5m) 15.83 CL.7114000
HRD-K 44-13   (6m) 18.41 CL.7114001
HRD-K 46-16 24.77 CL.7114017
HRD-K 48-15   (8m) 51.70 CL.7114002
HRD-K 60-18 (10m) 75.70 CL.7114019

HRD-K 54-16 (15m)
HRD-K 77-18 (15m) 106.00 CL.7114003

HRD-K 85-16   (8m) 25.80 CL.7114015

Kit de curățare țevi
(16m)

HRD-K 39-12
HRD-K 44-13
HRD-K 46-16
HRD-K 48-15
HRD-K 54-16
HRD-K 60-18
HRD-K 77-18

39.70 CL.7114005

Extensie furtun 
de presiune

HRD-K 39-12   (8m) 21.77 CL.7114006
HRD-K 44-13   (8m) 23.79 CL.7114007
HDR-K 46-16
HRD-K 85-16 31.80 CL.7114016

HRD-K 48-15   (8m) 66.70 CL.7114008

HRD-K 54-16 (15m)
HRD-K 77-18 (15m) 125.00 CL.7114009

Furtun spiralat pentru 
pulverizare

HRD-K 46-16 22.88 CL.7114018

Pistol de pulverizare

HRD-K 46-16 12.85 CL.7111011

Model €/buc. Cod articol
Pistol port-lance 20.80 CL.7111005
Duză de joasă presiune (neagră) 5.96 CL.7113004
Duză 0° (roșie) 5.96 CL.7113005
Duză 15° (galbenă) 5.96 CL.7113006
Duză 25° (verde) 5.96 CL.7113007
Duză 40° (albă) 5.96 CL.7113008
Duză rotativă 56.70 CL.7113009
Furtun de presiune - 15 m 106.00 CL.7114004
Kit de curățare țevi - 16 m 39.70 CL.7114005
Extensie furtun de presiune- 15 m 135.00 CL.7114010
Perie rotativă profesională 64.70 CL.7115002
Lance înclinată pentru duze 11.84 CL.7112010
Lance pentru șasiu 34.80 CL.7112014
Perie pentru suprafețe 163.00 CL.7115005

Model Aparat compatibil €/buc. Cod articol
Perie HRD-K 

39-12 / 44-13 / 46-16
48-15 / 54-16
60-18 / 77-18

9.85 CL.7115000

Perie rotativă HRD-K 
39-12 / 44-13 / 46-16
48-15 / 54-16 / 60-18 

14.82 CL.7115001

Perie rotativă profesională

HRD-K 77-18 64.70 CL.7115002

Lance cu duză reglabilă HRD-K 44-13 9.95 CL.7112001
HRD-K 48-15 16.41 CL.7112002
HRD-K 60-18 21.89 CL.7112020

Lance cu duză rotativă
HRD-K 44-13 11.84 CL.7112003
HRD-K 48-15 19.41 CL.7112004
HRD-K 54-16 38.90 CL.7112008
HRD-K 60-18 31.90 CL.7112021
HRD-K 77-18 38.90 CL.7112009

Lance înclinată 
cu duză reglabilă

HRD-K 46-16 13.84 CL.7112019
HRD-K 54-16 24.77 CL.7112005
HRD-K 77-18 24.77 CL.7112007

Lance pentru șasiu
HRD-K 39-12
HRD-K 44-13 10.86 CL.7112011

HRD-K 48-15 36.80 CL.7112012
HRD-K 54-16 36.80 CL.7112013
HRD-K 60-18 34.90 CL.7112022
HRD-K 77-18 34.80 CL.7112014

Adaptor pentru baionetă
Kärcher

HRD-K 39-12
HRD-K 44-13
HRD-K 48-15
HRD-K 85-16

11.44 CL.7113010

HRD-K 46-16
HRD-K 60-18 16.82 CL.7113029

Perie rotativă pentru 
suprafețe

HRD-K 39-12
HRD-K 44-13 40.70 CL.7115003

HRD-K 46-16 52.70 CL.7115008

HRD-K 60-18 52.70 CL.7115009

Perie rotativă pentru 
suprafețe HRD-K 48-15

HRD-K 54-16 163.00 CL.7115004

HRD-K 77-18 163.00 CL.7115005

Perie pentru suprafețe HRD-K 46-16
HRD-K 60-18 63.70 CL.7115007

HRD-K 85-16 62.70 CL.7115006

Perie 2 în 1
HRD-K 46-16
HRD-K 60-18 48.80 CL.7115012

Filtru pentru apă HRD-K 46-16
HRD-K 60-18 9.95 CL.7116000

HRD-K 85-16 3.48 CL.7116001

Aparate de curățat cu presiune
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• SCWP 7514 carcasă din material plastic.
• SCWP 7014A carcasă din material plastic și flotor integrat.
• SCWP 10013 carcasă din oțel inoxidabil.
• Pot fi utilizate cu un nivel scăzut al apei comparativ cu pompele de drenaj, 

sistemul de absorbție fiind poziționat foarte jos.
• Dotate cu flotor pentru nivelul apei.
• Designul mânerului ergonomic.
• Garniturile de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață.
• Alimentare - 230V. Lungime cablu - 10 m. Conexiune: 25 (1”) / 32 (11/4”) mm.

Nu se vor utiliza pentru evacuarea apelor sărate și a lichidelor inflamabile.

Pompe pentru apă curată - Seria SCWP

Model SCWP 7514 SCWP 7014A SCWP 10013
Cod articol CL.7520100 CL.7520110 CL.7520105
€/buc. 61.70 71.40 87.20
Caracteristici tehnice
Material carcasă plastic plastic oțel inoxidabil
Debit maxim (m³/oră) 14 14 19
Putere motor (W) 750 750 1000
Înălțimea max. de pompare (m) 9 9 11.5
Adâncimea max. de aspirație (m) 7 7 7
Ø max. particule aspirate (mm) 5 5 5
Dimensiuni L x l x H (mm) 174 x 159 x 287 232 x 148 x 332 151 x 311
Greutate (kg) 5.0 6.4 5.4

SCWP 7514 SCWP 10013

750 W 14 m³/h

1000 W 19 m³/h

750 W 14 m³/h

SCWP 7014A

Mașină de curățat cu disc pentru pardoseli - OSM 431

Aparate de curățat cu presiune

• Mașină cu mișcare orbitală, foarte eficientă.
• Înlocuire ușoară a discului datorită capului rabatabil 90°.
• Distribuție uniformă a detergentului ceea ce reduce consumul de detergent.
• Se livrează cu perie.

Model OSM 431
Cod articol CL.7201436
€/buc. 1695.00
Caracteristici tehnice
Putere (kW) 1 / 230 V
Lățime de lucru (mm) 430
Turație (rpm) 1500
Lungime cablu (m) 12
Dimensiuni L x l x h (mm) 730 x 450 x 1200
Greutate (kg) 68

Accesorii opționale €/buc. Cod articol
Perie de schimb PPL 0.6 mm 76.60 CL.7212162
Rezervor detergent 12L 66.80 CL.7212161
Disc de curățare negru Ø430 8.89 CL.7212050
Disc de curățare maro Ø430 8.89 CL.7212051
Disc de spălare verde Ø430 8.89 CL.7212052
Disc de întreținere roșu Ø430 8.89 CL.7212053
Disc de lustruire alb Ø430 8.89 CL.7212054

Înlocuire ușoară a discului 
perie datorită capului 
rabatabil 90°.

Rezervor detergent suplimentar 
volum 12L

Pompe pentru apă
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Nu se vor utiliza pentru evacuarea apelor sărate și a lichidelor inflamabile.

• SDWP 7514 carcasă din material plastic cu gardă la sol reglabilă.
• SDWP 10020 carcasă din oțel inoxidabil.
• Dotate cu flotor pentru nivelul apei.
• Designul mânerului ergonomic.
• Garniturile de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață.
• Alimentare - 230V. Lungime cablu - 10 m.
• Conexiune: 25 (1”) / 32 (11/4”) mm.

• Pompă cu rotor în trepte ce asigură o presiune de 4 bari.
• Carcasă din oțel inoxidabil și plastic de înaltă calitate.
• Pot fi utilizate cu un nivel scăzut al apei, sistemul de absorbție fiind poziționat foarte jos.
• Dotate cu flotor pentru nivelul apei.
• Designul mânerului ergonomic.
• Garniturile de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață.
• Alimentare - 230V. Lungime cablu - 10 m. Conexiune: 25 (1”).
• SPWP 1106A: Suplimentar cu senzori de presiune și debit ce detectează consumul de 

apă și pornesc și opresc pompa automat. Protecție integrată împotriva funcționării fără 
apă și protecție termică.

• Carcasă din oțel inoxidabil de înaltă calitate.
• Senzori de presiune și debit ce detectează consumul de apă și pornesc și opresc 

pompa automat.
• Protecție integrată împotriva funcționării fără apă și protecție termică.
• Pompă cu rotor în trepte ce asigură o presiune de 4 bari.
• Alimentare - 230V. Lungime cablu - 22 m.
• Conexiune: 25 (1”).

Pompe pentru apă murdară - Seria SDWP

Pompe submersibile de presiune pentru apă curată - Seria SPWP

Pompă submersibilă de presiune pentru apă curată, pentru adâncimi mari - DWP 1106A

Model SDWP 7514 SDWP 7014A SDWP 10020
Cod articol CL.7520200 CL.7520210 CL.7520205
€/buc. 64.40 74.60 118.00
Caracteristici tehnice
Material carcasă plastic plastic oțel inoxidabil
Debit maxim (m³/oră) 14 14 19.5
Putere motor (W) 750 750 1000
Înălțimea max. de pompare (m) 8 8 10.5
Adâncimea max. de aspirație (m) 7 7 7
Ø max. particule aspirate (mm) 30 25 35
Dimensiuni - l x Ø x h (mm) 174 x 159 x 358 232 x 148 x 332 184 x 157 x 392
Greutate (kg) 5.0 6.6 7.7

Model SPWP 1107 SPWP 1106A
Cod articol CL.7520300 CL.7520305
€/buc. 162.00 259.00
Caracteristici tehnice
Debit maxim (m³/oră) 7 6
Putere motor (W) 1100 1100
Înălțimea max. de pompare (m) 42 45
Presiunea maximă (bar) 4 4
Ø max. particule aspirate (mm) 1 1
Dimensiuni - L x l x H (mm) 163 x 163 x 472 187 x 168 x 493
Greutate (kg) 11.4 10.5

Model DWP 1106A
Cod articol CL.7523105
€/buc. 264.00
Caracteristici tehnice
Debit maxim (m³/oră) 6
Putere motor (W) 1100
Înălțimea max. de pompare (m) 55
Adâncime de imersie max. (m) 19
Presiunea maximă (bar) 5.5
Ø max. particule aspirate (mm) 1
Dimensiuni - L x l x H (mm) 98 x 98 x 900
Greutate (kg) 13.6

Pompe pentru apă

SDWP 7514 SDWP 10020

750 W 14 m³/h

750 W 14 m³/h

1100 W 7 m³/h

1100 W

6 m³/h

1100 W 6 m³/h

1000 W 19.5 m³/h

SDWP 7014A

SPWP 1107 SPWP 1106A
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Pompă de apă cu autoamorsare și filtru de particule - GP 1106P

Pompă de apă centrifugală multirotor cu autoamorsare - GP 1306S

Pompă de apă - GP 1005C

Pompă de apă automată cu filtru de particule și display digital - GP 1105S

Pompe pentru apă

• Pompă cu auto-amorsare dotată cu filtru de particule grosier.
• Carcasă din material plastic.
• Garniturile de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață.
• Conexiune metalică aspirație/refulare 1”.
• Alimentare - 230V, cablu - 1.5 m.

• Pompă automată cu carcasă din oțel inoxidabil și filtru de particule grosier.
• Control inteligent pentru o funcționare automată eficientă.
• Protecție integrată “lipsă apă”.
• Garniturile de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață.
• Conexiune metalică aspirație/refulare 1”.
• Alimentare - 230V, cablu - 1.5 m.

• Carcasă robustă din fontă.
• Garniturile de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață.
• Conexiune aspirație/refulare 1”.
• Alimentare - 230V, cablu - 1.5 m.

• Pompă centrifugală multirotor cu auto-amorsare.
• Carcasa și axul din oțel inoxidabil.
• Garniturile de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață.
• Conexiune aspirație/refulare 1”.
• Alimentare - 230V, cablu - 1.5 m.

Model GP 1106P
Cod articol CL.7521305
€/buc. 136.00
Caracteristici tehnice
Debit maxim (m³/oră) 4.5
Putere motor (W) 1100
Înălțimea max. de pompare (m) 45
Adâncimea max. de aspirație (m) 8
Temperatură de lucru (°C) 0 - 35
Greutate (kg) 10.5

Model GP 1005C
Cod articol CL.7521105
€/buc. 116.00
Caracteristici tehnice
Debit maxim (m³/oră) 4.5
Putere motor (W) 1100
Înălțimea max. de pompare (m) 45
Adâncimea max. de aspirație (m) 8
Temperatură de lucru (°C) 0 - 35
Greutate (kg) 11.8

Model GP 1306S
Cod articol CL.7521205
€/buc. 188.00
Caracteristici tehnice
Debit maxim (m³/oră) 5.5
Putere motor (W) 1300
Înălțimea max. de pompare (m) 60
Adâncimea max. de aspirație (m) 8
Temperatură de lucru (°C) 0 - 35
Greutate (kg) 11.5

Model GP 1105S
Cod articol CL.7521200
€/buc. 189.00
Caracteristici tehnice
Debit maxim (m³/oră) 4.5
Putere motor (W) 1100
Înălțimea max. de pompare (m) 46
Adâncimea max. de aspirație (m) 8
Temperatură de lucru (°C) 0 - 35
Greutate (kg) 10.7

1100 W 4.5 m³/h

1300 W 5.5 m³/h

1100 W 4.5 m³/h

1100 W 4.5 m³/h
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Hidrofor cu autoamorsare - DWS 1005C

Hidrofor cu autoamorsare, filtru de particule și display digital - DWS 1105

Pompe pentru apă

Model DWS 1005C
Cod articol CL.7522105
€/buc. 220.00
Caracteristici tehnice
Debit maxim (m³/oră) 4.5
Putere motor (W) 1100
Înălțimea max. de pompare (m) 46
Adâncimea max. de aspirație (m) 8
Dimensiuni - L x l x H (mm) 492 x 274 x 521
Greutate (kg) 16.2

Model DWS 1105
Cod articol CL.7522200
€/buc. 298.00
Caracteristici tehnice
Debit maxim (m³/oră) 4.5
Putere motor (W) 1100
Înălțimea max. de pompare (m) 46
Adâncimea max. de aspirație (m) 8
Dimensiuni - L x l x H (mm) 500 x 285 x 620
Greutate (kg) 16.6

• Hidrofor cu rezervor de 19L dotat cu pompă cu carcasă robustă din fontă.
• Motor cu protecție termică.
• Dotat cu presostat și manometru.
• Garniturile de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață.
• Conexiune aspirație/refulare 1”.
• Alimentare - 230V, cablu - 1.5 m.

• Hidrofor cu rezervor de 24L dotat cu pompă cu carcasă din oțel inoxidabil.
• Control inteligent pentru o funcționare automată eficientă.
• Protecție integrată “lipsă apă”.
• Dotat cu presostat și manometru.
• Garniturile de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață.
• Conexiune aspirație/refulare 1”.
• Alimentare - 230V, cablu - 1.5 m.

• Pompă versatilă și puternică.
• Motor în 4 timpi alimentat cu benzină, pornire manuală.
• Rotorul și carcasa din fontă asigură o durată lungă de 

viață chiar și atunci când este utilizată în apă cu nisip.
• Rama de oțel robustă cu amortizoare de vibrații.
• Recomandată pentru: aspirarea apei murdare (de 

exemplu nisip, detergent sau ulei), canalizare, nămol, 
pomparea iazurilor, pomparea subsolurilor.

• Motorul fiabil, răcit cu aer, asigură o funcționare de 
aprox. 2.5 ore cu un rezervor.

Volumul livrării: cuplaje, garnituri și coliere pentru furtun de 76.2 mm; 
coș de aspirație și cuplaj, picioare amortizoare din cauciuc.

Pompă cu motor termic pentru apă murdară - SWP 80
Model SWP 80
Cod articol CL.7500180
€/buc. 396.00
Pompă
Debit maxim (m³/oră) 58
Presiunea de lucru (bar) 2.6
Dimensiune max. particule aspirate (mm) 27
Conexiune intrare/ieșire filet/diametru (inch/mm) 3 / 76.2
Înălțimea max. de pompare (m) 26
Lungimea max. de aspirație (m) 7
Motor
Putere motor (kW) 4.5
Turațe motor (rpm) 3600
Capacitate motor (cm3) 223
Capacitate rezervor (l) 3.6
Nivelul de zgomot - db(A) 77

Dimensiuni - L x l x h (mm) 560 x 430 x 465
Greutate (kg) 36

Accesorii opționale €/buc. Cod articol
Furtun de aspirație - 3.7 m 51.80 CL.7510005
Furtun de presiune de pompare - 6.1 m 19.15 CL.7510006

1100 W 4.5 m³/h

1100 W 4.5 m³/h

58 m³/h
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Pompe pentru apă

• Pompe versatile și puternice.
• Motor în 4 timpi alimentat cu benzină, pornire manuală.
• Rotorul și carcasa din fontă asigură o durată lungă de viață chiar și atunci când 

este utilizată în apă cu nisip.
• Rama de oțel robustă cu amortizoare de vibrații.
• Recomandate pentru: irigații, stropire.
• Motorul fiabil, răcit cu aer, asigură o funcționare de aprox. 2.5 ore cu un rezervor.

Volumul livrării: 
cuplaje, garnituri și coliere pentru furtun; coș de aspirație, picioare amortizoare din cauciuc.

Pompe cu motor termic pentru apă curată - FWP 50 / FWP 80

Model FWP 50 FWP 80
Cod articol CL.7500050 CL.7500080
€/buc. 256.00 292.00
Pompă
Debit maxim (m³/oră) 34 48
Presiunea de lucru (bar) 3 3
Dimensiune max. particule aspirate (mm) 3 3
Conexiune intrare/ieșire filet/diametru (inch/mm) 2 / 50.8 3 / 76.2
Înălțimea max. de pompare (m) 30 30
Lungimea max. de aspirație (m) 7 7
Motor
Putere motor (kW) 4.0 4.5
Turațe motor (rpm) 3600 3600
Capacitate motor (cm3) 196 223
Capacitate rezervor (l) 3.6 3.6
Nivelul de zgomot - db(A) 77 77

Dimensiuni - L x l x h (mm) 470 x 386 x 450 500 x 400 x 480
Greutate (kg) 23 26

Accesorii opționale €/buc. Cod articol

Pentru FWP 50 Furtun de aspirație - 3.7 m 39.40 CL.7510000
Furtun de presiune de pompare - 6.1 m 19.15 CL.7510001

Pentru FWP 80
Furtun de aspirație - 3.7 m 51.80 CL.7510005
Furtun de presiune de pompare - 6.1 m 19.15 CL.7510006

FWP 50

FWP 80

34 m³/h

48 m³/h
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Model PG-E 30 SRA PG-E 40 SRA PG-E 60 SEA PG-E 80 TEA PG-E 90 SEA
Cod articol UC.6706030 UC.6706040 UC.6706060 UC.6706080 UC.6706090
€ / buc 508.00 590.00 958.00 1083.00 1098.00

Date tehnice
Tensiune (V) 230 230 230 230 / 400 230

230 V Putere LTP (kW) 2.80 3.80 5.50 3.75 8.50
Putere COP (kW) 2.50 3.30 5.00 3.25 7.50

400 V Putere LTP (kW) - - - 7.00 -
Putere COP (kW) - - - 6.50 -

Tip motor SC170F SC170B SC188F SC190F AP192FBD
Combustibil benzină benzină benzină benzină benzină
Sistem de pornire manual manual electric / manual electric / manual electric / manual
Autonomie cu încărcare 50% (ore) 12.5 14 16 13 12
Autonomie cu încărcare 100% (ore) 9.5 9.5 8.2 8.5 8
Capacitate rezervor (litri) 15 15 25 25 25
Presiune acustică dB(A) 75 75 76 76 67
Nivel sonor LWA dB(A) 95 95 96 96 97

Prize 2 x 230 V Schuko 2 x 230 V Schuko 2 x 230 V Schuko 
1 x 230 V CEE 32A

2 x 230 V Schuko
1 x 400 V CEE 16A

2 x 230 V Schuko
1 x 230, 32A

Clasa de protecție generator IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23M
Clasa de protecție prize IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Dimensiuni L x l x H (mm) 595 x 460 x 500 595 x 460 x 527 700 x 526 x 580 700 x 526 x 580 700 x 526 x 580
Greutate (kg) 45 50 81 88 97

Generatoare electrice - Seriile PG SRA / PG SEA / PG TEA
• Generator de energie sincron pentru uz casnic.
• Alternatoarele au înfășurări din cupru.
• Regulator de tensiune electronic AVR.
• Protecție la suprasarcină prin întrerupător termo-magnetic.
• Lampă de avertizare pentru nivel scăzut de ulei: 

motorul se oprește automat atunci când nivelul de ulei este 
scăzut.

• Rezervor cu indicator de ulei, de mare capacitate, pentru 
utilizare pe termen îndelungat.

• Display 3 în 1 pentru afișarea tensiunii, frecvenței și numărul 
orelor de funcționare.

• Rezervor cu indicator de nivel
• Conexiune suplimentară de 12V pentru încărcarea bateriilor.
• Echipat cu roți și mâner robust, pliabil.

Echipat cu roți și mâner robust, pliabil 
pentru transport.

Panou de comandă - PG-E 40 SRA

PG-E 40 SRA

PG-E 80 TEA

Panou de comandă - PG-E 90 SEA

Generatoare electrice
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Model PG 400 SR PG 400 SRA PG 500 SRA PG 800 SRA
Cod articol UC.6700041 UC.6701041 UC.6701051 UC.6701081
€ / buc 888.00 1359.00 1666.00 1924.00

Date tehnice
Tensiune (V) 230 230 230 230

230 V Putere LTP (kW / kVA) 3.1  / 3.4 3.1  / 3.4 4.6  / 5.1 6.4  / 7.2
Putere COP (kW / kVA) 2.6  / 2.9 2.6  / 2.9 3.9  / 4.2 5.5  / 6.0 

400 V Putere LTP (kW / kVA) - - - -
Putere COP (kW / kVA) - - - -

Tip motor Honda GX200 Honda GX200 Honda GX270 Honda GX390
Combustibil benzină benzină benzină benzină
Sistem de pornire manual manual manual manual
Consum - solicitare 75% (litri / oră) 1.1 1.1 1.6 2.2
Capacitate rezervor (litri) 3.1 11 11 11
Presiune acustică dB(A) 71 69 71 72
Nivel sonor LWA dB(A) 96 95 97 97

Prize 2 x 230 V Schuko 2 x 230 V Schuko 1 x 230 V Schuko
1 x 230 V 16A

1 x 230 V Schuko
1 x 230V, 32A

Clasa de protecție generator IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clasa de protecție prize IP 54 IP 54 IP 44 IP 44
Dimensiuni L x l x H (mm) 640 x 458 x 400 623 x 409 x 500 729 x 500 x 536 729 x 500 x 536 
Greutate (kg) 38 43 61 73 

Accesorii opționale €/set Cod articol
Set de
roți + mânere standard. 105.00 UC.6709900

Set de
roți + mânere rabatabile. 232.00 UC.6709901

Generatoare electrice

Generatoare electrice - Seriile PG SR / PG SRA

PG 400 SR
• Regulator de tensiune cu condensator.
• Conexiuni ergonomice în partea frontală.
• Protecție la suprasarcină prin întrerupător termo-magnetic.
• Protecție pentru nivel scăzut de ulei:motorul 

se oprește automat atunci când nivelul de ulei este scăzut. 

PG 400 SRA și PG 500 SRA
• Rezervor de capacitate mare de 11 litri.
• Regulator de tensiune electronic AVR.
• Conexiuni ergonomice în partea frontală.
• Protecție la suprasarcină prin întrerupător termo-magnetic.
• Protecție pentru nivel scăzut de ulei: motorul 

se oprește automat atunci când nivelul de ulei este scăzut.

Generatoare electrice cu sincron, profesionale standard, echipate cu motoare Honda. Recomandate pentru unelte electrice.

Set de roți + mânere standard.

Set de roți + mânere rabatabile.

PG 400 SR

PG 400 SRA

PG 500 SRA

PG 800 SRA
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Model PG 500 TRA PG 800 TRA PG 500 X-SEA PG 800 X-SEA
Cod articol UC.6701053 UC.6701083 UC.6702051 UC.6702081
€ / buc 1987.00 2184.00 2939.00 3220.00

Date tehnice
Tensiune (V) 230 / 400 230 / 400 230 230 

230 V Putere LTP (kW / kVA) 3.7 / 4.2 4.9 / 5.5 4.8 / 5.3 6.4 / 7.2 
Putere COP (kW / kVA) 2.8 / 3.1 3.7 / 4.1 4.0 / 4.1 5.5 / 6.0 

400 V Putere LTP (kW / kVA) 5.0 / 6.3 6.6 / 8.3 - -
Putere COP (kW / kVA) 4.3 / 5.4 5.6 / 7.0 - -

Tip motor Honda GX270 Honda GX390 Honda GX270 Honda GX390
Combustibil benzină benzină benzină benzină
Sistem de pornire manual manual electric / manual electric / manual
Consum - solicitare 75% (litri / oră) 1.6 2.2 1.6 2.2 
Capacitate rezervor (litri) 11 l 11 l 18 l 18 l
Presiune acustică dB(A) 71 72 71 72 
Nivel sonor LWA dB(A) 97 97 97 97 

Prize 1 x 230 V 16 A
1 x 400 V 16 A

1 x 230 V 16 A
1 x 400 V 16 A

1 x 230 V Schuko
1 x 230 V 32 A

1 x 230 V Schuko
1 x 230 V 32 A

Clasa de protecție generator IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clasa de protecție prize IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Dimensiuni L x l x H (mm) 729 x 500 x 536 729 x 500 x 536 842 x 523 x 557 842 x 523 x 557 
Greutate (kg) 75 81 76 96 

Generatoare electrice

Generatoare electrice - Seriile PG TRA / PG X-SEA

Accesorii opționale €/set Cod articol
Set de
roți + mânere standard. 105.00 UC.6709900

Set de
roți + mânere rabatabile. 232.00 UC.6709901

Set de roți + mânere standard.

Set de roți + mânere rabatabile.

Generatoare electrice cu sincron, profesionale, 
pentru utilizare continuă. Recomandate pentru unelte electrice. 

PG 500 TRA și PG 800 TRA
• Rezervor de capacitate mare de 11 litri.
• Regulator de tensiune electronic AVR.
• Conexiuni ergonomice în partea frontală.
• Protecție la suprasarcină prin întrerupător termo-magnetic.
• Protecție pentru nivel scăzut de ulei: motorul 

se oprește automat atunci când nivelul de ulei este scăzut. 
 

PG 500 X-SEA și PG 800 X-SEA
• Rezervor de capacitate mare de 18 litri.
• Regulator de tensiune electronic AVR.
• Conexiuni ergonomice în partea frontală. 

Include volmetru și afișează numărul orelor de funcționare.
• Protecție la suprasarcină prin întrerupător termo-magnetic.
• Protecție de siguranță pentru persoane (monitorizarea izolației). 

Defectele de izolație ale conductorilor sunt detectate 
printr-un proces controlat și în astfel de situații conduce automat 
la întreruperea tensiunii. Dispozitivul nu trebuie să fie legat la 
pământ.

• Protecție pentru nivel scăzut de ulei: motorul 
se oprește automat atunci când nivelul de ulei este scăzut.

PG 500 TRA

PG 800 TRA

PG 500 X-SEA
PG 800 X-SEA



Echipament de lucru

11.120

Model PG 500 X-TEA PG 800 X-TEA PG 1200 X-TEA
Cod articol UC.6702053 UC.6702083 UC.6702123
€ / buc 3305.00 3463.00 5138.00

Date tehnice
Tensiune (V) 230 / 400 230 / 400 230 / 400

230 V Putere LTP (kW / kVA) 3.7 / 4.2 4.9 / 5.5 8.3 / 9.2
Putere COP (kW / kVA) 2.8 / 3.1 3.7 / 4.1 6.3 / 6.9

400 V Putere LTP (kW / kVA) 5.0 / 6.3 6.6 / 8.3 11.1 / 13.9
Putere COP (kW / kVA) 4.3 / 5.4 5.6 / 7.0 9.5 / 11.8

Tip motor Honda GX270 Honda GX390 Honda GX630
Combustibil benzină benzină benzină
Sistem de pornire manual / electric manual / electric electric
Consum - solicitare 75% (litri / oră) 1.6 2.1 3.9
Capacitate rezervor (litri) 18 18 24
Presiune acustică dB(A) 71 72 70
Nivel sonor LWA dB(A) 97 97 96

Prize 1 x 230 V Schuko
1 x 400 V 16 A

1 x 230 V Schuko
1 x 400 V 16 A

1 x 230 V Schuko
2 x 230 V 16 A
1 x 400 V 16 A

Clasa de protecție generator IP 23 IP 23 IP 23
Clasa de protecție prize IP 44 IP 44 IP 44
Dimensiuni L x l x H (mm) 842 x 523 x 557 842 x 523 x 557 960 x 641 x 667
Greutate (kg) 88 99 165

Generatoare electrice

Generatoare electrice - Seria PG X-TEA

Accesorii opționale €/set Cod articol
Set de
roți + mânere standard. 105.00 UC.6709900

Set de
roți + mânere rabatabile. 232.00 UC.6709901

Set de roți + mânere standard.

Set de roți + mânere rabatabile.

Generatoare electrice cu sincron, profesionale, 
pentru utilizare continuă. Recomandate pentru unelte electrice. 

• Rezervoare de capacitate mare - 18 litri (PG 500 X-TEA / PG 
800 X-TEA), 24 litri (PG 1200 X-TEA)

• Regulator de tensiune electronic AVR.
• Protecție pentru nivel scăzut de ulei: motorul 

se oprește automat atunci când nivelul de ulei este scăzut.

• Protecție la suprasarcină prin întrerupător termo-magnetic.

• Conexiuni ergonomice în partea frontală. 
Include volmetru și afișează numărul orelor de funcționare.

• Protecție de siguranță pentru persoane (monitorizarea izolației). 
Defectele de izolație ale conductorilor sunt detectate 
printr-un proces controlat și în astfel de situații conduce automat 
la întreruperea tensiunii. Dispozitivul nu trebuie să fie legat la 
pământ.

PG 500 X-TEA

PG 800 X-TEA

PG 1200 X-TEA



Echipament de lucru

11.121

Model PG 800 X-TEA-54 PG 1200 X-TEA-54
Cod articol UC.6703083 UC.6703123
€ / buc 5202.00 6572.00

Date tehnice
Tensiune (V) 230 / 400 230 / 400 

230 V Putere LTP (kW / kVA) 5.2 / 5.8 8.2 / 9.1 
Putere COP (kW / kVA) 3.6 / 4.0 6.2 / 7.0 

400 V Putere LTP (kW / kVA) 7.1 / 8.8 11.1 / 13.8 
Putere COP (kW / kVA) 5.4 / 6.8 9.4 / 11.8 

Tip motor Honda GX390 Honda GX630
Combustibil benzină benzină
Sistem de pornire manual / electric electric
Consum - solicitare 75% (litri / oră) 1.9 3.9
Capacitate rezervor (litri) 18 l 24 l
Presiune acustică dB(A) 72 70 
Nivel sonor LWA dB(A) 97 96 

Prize 1 x 230 V 16 A
1 x 400 V 16 A

3 x 230 V Schuko
1 x 400 V 16 A
1 x 400 V 32 A

Clasa de protecție generator IP 54 IP 54
Clasa de protecție prize IP 54 IP 54
Dimensiuni L x l x H (mm) 842 x 523 x 557 960 x 641 x 667
Greutate (kg) 113 170

Generatoare electrice

Generatoare electrice - Seria PG X-TEA-54

Accesorii opționale €/set Cod articol
Set de
roți + mânere standard. 105.00 UC.6709900

Set de
roți + mânere rabatabile. 232.00 UC.6709901

Set de roți + mânere standard.

Set de roți + mânere rabatabile.

Generatoare electrice cu sincron, profesionale, 
pentru uz comercial. Recomandate pentru unelte electrice. 

• Rezervoare de capacitate mare - 18 litri (PG 800 X-TEA-54, 
24 litri (PG 1200 X-TEA-54)

• Regulator de tensiune electronic AVR.

• Clasa de protecție IP 54.
• Protecție pentru nivel scăzut de ulei: motorul 

se oprește automat atunci când nivelul de ulei este scăzut.

• Protecție la suprasarcină prin întrerupător termo-magnetic.

• Conexiuni ergonomice în partea frontală. 
Include volmetru și afișează numărul orelor de funcționare.

• Protecție de siguranță pentru persoane (monitorizarea izolației). 
Defectele de izolație ale conductorilor sunt detectate 
printr-un proces controlat și în astfel de situații conduce automat la 
întreruperea tensiunii. Dispozitivul nu trebuie să fie legat la pământ.

PG 800 X-TEA-54

PG 1200 X-TEA-54



Echipament de lucru

11.122

Generatoare electrice cu sincron, premium, standard ridicat, cu 
motoare diesel.

• Motor diesel cu nivel redus de zgomot, conform reglementărilor.

• Conexiuni ergonomice în partea frontală. 
Include volmetru și afișează numărul orelor de funcționare.

• Regulator de tensiune electronic AVR.

• Protecție la suprasarcină prin întrerupător termo-magnetic. 

• Protecție de siguranță pentru persoane (monitorizarea izolației). 
Defectele de izolație ale conductorilor sunt detectate 
printr-un proces controlat și în astfel de situații conduce automat 
la întreruperea tensiunii. Dispozitivul nu trebuie să fie legat la 
pământ.

• Protecție pentru nivel scăzut de ulei: motorul 
se oprește automat atunci când nivelul de ulei este scăzut.

• Rezervoare de capacitate mare - 24 litri

• Modelul PG-D 1100 TEA cu motor cu sistem de răcire cu apă.

Generatoare electrice

Generatoare electrice - Seria PG-D X-TEA

Accesorii opționale €/set Cod articol
Set de roți pentru 
PG-D 600/900 TEA 243.00 UC.6709930

Set de roți pentru
PG-D 1100 TEA 370.00 UC.6709931

Model PG-D 600 X-TEA PG-D 900 X-TEA PG-D 1100 X-TEA
Cod articol UC.6704063 UC.6704093 UC.6704123
€ / buc 5783.00 7989.00 9184.00

Date tehnice
Tensiune (V) 230 / 400 230 / 400 230 / 400 

230 V Putere LTP (kW / kVA) 2.5 / 3.2 4.3 / 5.4 5.3 / 6.6 
Putere COP (kW / kVA) 2.4 / 3.0 4 / 5.0 4.8 / 6.0 

400 V Putere LTP (kW / kVA) 5.5 / 6.9 8.5 / 10.6 8.6 / 10.8 
Putere COP (kW / kVA) 4.5 / 5.6 7.3 / 9.1 8.0 / 10.0 

Tip motor Yanmar L100N Lombardini 25LD330 Yanmar 3TN70
Combustibil motorină motorină motorină
Sistem de pornire electric electric electric
Consum - solicitare 75% (litri / oră) 1.4 2.0 3.0
Capacitate rezervor (litri) 24 24 24
Presiune acustică dB(A) 67 72 70 
Nivel sonor LWA dB(A) 93 97 96 

Prize
1 x 230 V Schuko

2 x 230 V 16 A
1 x 400 V 16 A

1 x 230 V Schuko
2 x 230 V 16 A
1 x 400 V 16 A

1 x 230 V 16 A
1 x 230 V 32 A
1 x 400 V 16 A

Clasa de protecție generator IP 23 IP 23 IP 23
Clasa de protecție prize IP 44 IP 44 IP 44
Dimensiuni L x l x H (mm) 945 x 595 x 825 945 x 595 x 825 1451 x 650 x 975
Greutate (kg) 186 207 325

DIESEL

Accesorii opționale - set de roți

PG-D 600 X-TEA

PG-D 900 X-TEA


