
Șurubelniță de impact cu acumulatori 18V - BSS 18C 12Z Li-402C

Turații    0-2900 rpm
Cuplu max. 360 Nm
Percuții   3200 bpm

292

AG.4935446456PROMO

243
€/buc

• Șurubelniță de impact ultra-compactă.
• Prindere: pătrat, 1/2”
• Adaptor HEX 1/4" pentru bits.
• Sistem de iluminat cu 3 LED-uri.
• Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină 

pentru o durabilitate maximă.
• Greutate: 2.3 kg.
• Se livrează cu: 2 acumulatori 18V / 4.0 Ah Li-ion, încărcător (80 min), 

cutie de transport.

239

AG.4935428190PROMO

199
€/buc

Ciocan rotopercutor - KH 28 Super XE - SDS Plus
Impact 2.8 J
Putere 1010 W

• Modul „Soft” reduce energia 
de impact pentru dăltuirea 
și găurirea în materiale sensibile.

• Mandrină rapidă FixTec.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• Posibilitate de lucru în mod “daltă”.
• Viteză variabilă, buton cu funcție 

de blocare (0 - 1500 rpm).
• Ø găurire: beton - 28 mm / 

oțel - 13 mm / lemn - 30 mm.

72

AG.4935449160PROMO

62
€/buc

Mașină de găurit - BE 750 RE
Cuplu 27 Nm
Putere 750 W

• Cu sistem de reglare 
și blocare a turației pe buton.

• Sistem IMB integrat (Integrated-Metal-Block) 
pentru o stabilitate și durabilitate mare.

• Mandrină cu cheie: 13 mm.
• Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
• O treaptă de turație: 0 - 3000.
• Ø găurire (mm): oțel - 13 / lemn - 30.

Promoție valabilă până la data de 31 Decembrie 2019, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.



89

AG.4935451309PROMO

75
€/buc

Polizor unghiular - WS 13-125 SXE
Disc   125 mm
Putere 1300 W

• Polizor cu viteză variabilă și cuplu mărit 
(recomandat și pentru lustruire).

• Mâner cu sistem AVS - reduce vibrațiile 
semnificativ.

• Sistem de răcire optimizat cu protecție la 
supraîncălzire.

• Sistem de blocare a axului.
• Protecție la repornire accidentală.
• Turație variabilă: 2800-11500 rpm

134

AG.4935431720PROMO

112
€/buc

Polizor unghiular - WS 22-230 E
Disc   230 mm
Putere 2200 W

• Sistem de protecție ce previne pornirea 
automată la revenirea tensiunii.

• Start lin și accelerare lentă.
• Acces ușor la periile de carbon pentru 

o schimbare rapidă.
• Sistem de blocare a axului.
• Turație variabilă: 0-6600 rpm

63

AG.4935451302PROMO

54
€/buc

Polizor unghiular - WS 10-125
Disc   125 mm
Putere 1000 W

• Mâner cu sistem AVS - reduce 
vibrațiile semnificativ.

• Sistem de răcire optimizat cu 
protecție la supraîncălzire.

• Sistem de blocare a axului.
• Protecție la repornire accidentală.
• Turație variabilă: 0-11500 rpm

97

AG.4935451000PROMO

81
€/buc

Fierăstrău pendular - STEP 100X
Putere 700 W

• Înclinare lamă: 45°. Cursă: 19 mm.
• Sistem de suflare pentru îndepărtarea așchiilor 

ce menține linia de tăiere clară.
• Viteză variabilă - 1000-3200 curse/min (6 trepte).
• Tăiere: lemn - 100 mm / oțel - 10 mm / aluminiu 

- 20 mm.
101

AG.4935441035PROMO

84
€/buc

Suflantă cu aer cald - HG600 VK
Putere     2000 W
Temperatură 90-600°C

• Debit de aer: 345 - 434 litri/min.
• Ventilator rezistent, pentru o utilizare 

îndelungată.
• Cu manșon de cauciuc în partea din 

spate pentru utilizare staționară.
• Se livrează cu accesorii și cutie de 

transport.

Uneltele electrice* AEG 
beneficiază de 3 ani garanție.

Este necesară înregistrarea produsului pe 
www.aeg-powertools.eu/footer/warranty

* excepție: acumulatori și încărcătoare.

Promoție valabilă până la data de 31 Decembrie 2019, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.



TJEP ULTRA GRIP + TJEP ULTRA GRIP WIRE
Soluție inovativă și eficientă pentru

legarea armăturilor metalice.

Sârma TJEP ULTRA GRIP WIRE este un 
produs nou, caracterizat  prin  rezistență  
ridicată  la  întindere, flexibilitate excelentă 
și elongație la rupere crescută. 
Această  combinație  remarcabilă  permite 
legarea armăturilor metalice cu noduri 
foarte puternice și sigure.
Sârma TJEP ULTRA GRIP WIRE este 
galvanizată electrochimic, riscul de 
coroziune fiind eliminat.

Pistoalele ergonomice 
TJEP ULTRA GRIP constituie 
o alternativă revoluționară la 
legarea cu sârmă a armăturilor 
metalice. Efectuată în mod 
tradițional, manual, aceasta 
operație este greoaie, stresantă 
și consumatoare de timp.

Pistoalele TJEP ULTRA GRIP 
nu doar îmbunătățesc condițiile 
de lucru dar constituie, de 

asemenea, o soluție economică, fiabilă și comodă care 
permite realizarea operațiilor de legare mai eficient și într-un 
timp mult mai scurt.

Avantaje:
• operația se realizează de până la 5 ori mai rapid față de 

legarea manuală
• legăturile se pot face cu 3 sau 2 bucle, sunt mult mai 

strânse și ferme 
• eficiența și durabilitatea legării cresc semnificativ
• operare ergonomică, cu o singură mână
• recuperarea investiției se face în timp scurt

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

cea mai eficientă soluție de legare

3 bucle 2 bucle

Promoție valabilă până la data de 31 Decembrie 2019, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.



Mașină pentru legare cu sârmă - Ultra Grip 40

96.6

TK.1241535PROMO

PROMO “Industrial”
5 paleți - 240 cutii

73.8
€/cutie

96.6

TK.124153PROMO

Un palet - 48 cutii

81.9
€/cutie

1333

TK.1240025PROMO

PROMO “Industrial”
(5 mașini)

1030
€/buc

1333

TK.124002PROMO

Avantaj 13%

Avantaj 23%

O mașină

1155
€/buc

• Noul model TJEP ULTRA GRIP cu motor fără perii datorită 
acumulatorului de 18V / 4 Ah asigură aproximativ 4000-5000 de 
strângeri cu o singură încărcare a acumulatorului.

• TJEP ULTRA GRIP este a treia generație de pistoale pentru legare cu 
sârmă și se bazează pe dezvoltarea continuă a modelelor anterioare 
stabilind astfel noi standarde privind viteza (0.6 - 0.8 sec / strângere) 
și calitatea legării.

• Angrenaj etanșat pentru o putere sporită.

• Posibilități de reglare: 2 - 3 bucle.

• 10 poziții de reglare a forței de strângere.

• Utilizat cu sârma TJEP ULTRA GRIP WIRE de 0.8mm x 100m, 
galvanizată. Poate fi utilizată și sârma neagră însă coroziunea 
acesteia va afecta mai rapid părțile active de tăiere și îndoire.

• Se livrează cu 2 acumulatori 18V / 4Ah, încărcător 90 min, 
2 bobine de sârmă ULTRA GRIP WIRE, în cutie de plastic.

Prindere: 12 - 40 mm.
Număr de legături / bobină: 160 (la 2 bucle) / 120 (la 3 bucle)

PROMO “Industrial” (5 mașini) - pentru consumatorii mari.

Pachet COMBI

5969

TK.COMBIPROMO

4881
€/pachet

Bobine de sârmă - Ultra Grip Wire - livrare la palet

Un palet conține 48 de cutii a câte 40 de bobine.

Astfel prin achiziționarea unui palet obțineți un preț avantajos.

Avantaj: 1920 de bobine - peste 300.000 de legături, 
timp și costuri, considerabil reduse.

Mai mult!

PROMO “Industrial” (5 paleți) - pentru consumatorii mari.

Sârma TJEP ULTRA GRIP WIRE este galvanizată 
electrochimic, riscul de coroziune fiind eliminat.

Pachet compus din:
• Mașina Ultra Grip 40.
• Un palet de 48 de cutii cu bobine.

Pachetul COMBI vă oferă 
un preț mai avantajos decât 
achiziția individuală a unei 
mașini și a unui palet de bobine.

Promoție valabilă până la data de 31 Decembrie 2019, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA. Promo “Industrial” se livrează în 7 zile.

Avantaj 15%

Avantaj 24%

Avantaj 18%


