
Promoție valabilă până la data de 28 februarie 2023, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.

RD.210829PROMO
Preț standard 2.11 €

-48%

Disc EXTRA-SUBȚIRE pentru debitat oțel și inox - XTK 6 Exact - 125 x 0.6 mm

mm: 0.6

Durată de viață

Tăiere în materiale solide

Tăiere în materiale subțiri

PRECIZIE MAXIMĂ PENTRU TĂIERE

XTK6 EXACT - cel mai subțire disc de tăiere din lume.
Oferă o funcționare impresionantă. Datorită tăieturii excepțional 
de precise, curate și aproape fără bavuri, practic nu este 
necesară nicio lucrare ulterioară.

Deși are o grosime de doar 0.6 mm, acest disc subțire 
taie cu ușurință în materiale foarte dure, cum ar fi oțel pentru arc, 
tablă de oțel inoxidabil etc.

Multă putere pentru o dimensiune mică: tăietura îngustă 
înseamnă că practic nu este necesară presiunea de contact - 
facilitând munca și reducând efortul. Este alegerea ideală pentru 
tăierea tijelor filetate, a oțelurilor rezistente la rugină și la acizi, a 
pieselor structurale galvanizate.

Datorită faptului că este subțire, necesitând 
energie minimă, acest disc de tăiere este 
alegerea ideală pentru utilizarea 
polizoarelor unghiulare cu acumulator.

2.5 mm 1.9 mm 1.5 mm 1.0 mm 0.6 mm

Cască automată de protecţie VarioProtect Green Display - L-W

SW.1653995PROMO
Preț standard 34.3 €

-21%
27.0

1.10

• Potrivit pentru sudarea cu electrozi și MIG/MAG.
• Câmp vizual central, verde 98 x 43 mm.
• Fabricată din nylon.
• 4 senzori.
• Protecție UV/IR: Permanent DIN 16.
• Timp de reacție la lumină: 300 ms.
• Timp de reacție de la lumions la întunecat, variabil: 250 - 800 ms.
• Alimentare cu celule solare.
• Protecție la strălucire - Clasa 4.
• Greutate: 490 g.



Promoție valabilă până la data de 28 februarie 2023, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.

Cutie metalică pentru scule 
cu 5 compartimente

• Dimensiuni: 530 x 200 x 200 mm
• Confecționată din tablă din oțel de 0.6 mm lăcuită albastru.
• Mâner rezistent din bară de oțel.

FR.7358XX0530PROMO
Preț standard 42.6 €

-53%
19.9

Disc pentru debitat oțel - XT77 - 125 x 1.0 mm

RD.208700PROMO
Preț standard 0.84 €

-33%
0.56

Material:
• Oțeluri de înaltă rezistență, oțeluri pentru structuri, 
oțeluri de scule.

Aplicații:
• Profile cu pereți subțiri, țevi cu pereți subțiri, table din 
oțel, materiale pline, platbandă.

Avantaje:
• Puține bavuri, puține scântei, viteză de tăiere mare, 
durată de viață mare, degajare minimă de noxe.

Durată de viață

Tăiere în materiale solide

Tăiere în materiale subțiri

mm: 1.0

Disc pentru debitat oțel și inox - XT70 - 125 x 1.0 mm

RD.207437PROMO
Preț standard 1.19 €

-34%
0.79

Material:
• Oțeluri rezistente la acid și rugină, oțeluri călite, oțeluri 
înalt aliate, oțeluri de mare rezistență, piese galvanizate.

Aplicații:
• Țevi cu pereți subțiri, profile cu pereți subțiri, table din oțel, 
pateriale pline, platbandă.

Avantaje:
• Puține bavuri, puține scântei, viteză de tăiere mare, durată 
de viață mare, degajare termică redusă, degajare minimă 
de noxe.

Durată de viață

Tăiere în materiale solide

Tăiere în materiale subțiri

mm: 1.0

FĂRĂ MILĂ PENTRU METALFĂRĂ MILĂ PENTRU METAL



Promoție valabilă până la data de 28 februarie 2023, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA.

Organizator - PACKOUT™
500 x 380 x 65 mm

MW.4932471064PROMO
Preț standard 44 €

-34%
29

• Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
• Fabricat din polimeri rezistenți la impact.
• Protecție IP65.
• Toate compartimentele conțin separatoare.
• Compartimente sigilate pentru a preveni 

dispersarea conținutului în timpul transportului.

Rucsac - PACKOUT™
380 x 240 x 500 mm

MW.4932471131PROMO
Preț standard 119 €

-47%
63

• Componentă a sistemului modular 
de depozitare PACKOUT™.

• 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.

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

SW.1654020PROMO
Preț standard 81 €

-27%
59

• Potrivit pentru sudarea cu electrozi, MIG/MAG și WIG.
• Câmp vizual central mare, verde 100 x 93 mm.
• Fabricată din nylon.
• 4 senzori.
• Protecție UV/IR: Permanent DIN 16.
• Timp de reacție la lumină: 100 ms.
• Timp de reacție de la lumions la întunecat, variabil: 150 - 800 ms.
• Alimentare cu celule solare și baterie.
• Protecție la strălucire - Clasa 4.
• Greutate: 535 g.

• Compresor cu piston fără ulei - nu necesită întreținere.
• Extrem de compact - 370 x 355 x 330 mm, și foarte ușor - 16.4 kg.
• Compresor silențios - 67 db.
• Echipat cu regulator de presiune și două manometre.
• Protecție termică la suprasarcină și la supraîncălzirea motorului.
• Rezervor vopsit în câmp electrostatic.

Compresor compact Airboy Silence 221 OF E - Black Edition

Caracteristici tehnice:
• Debit: 120 l/min.
• Presiune maximă: 8 bar.
• Volum rezervor: 6 litri.
• Motor cu 2 cilindri - 2800 rpm.
• Putere: 900 W.
• Alimentare: 230 V.

AC.2603022PROMO
Preț standard 148 €

-33%
99
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Mașină orbitală pentru finisat cu suport rectangular - OSE 2

FL.429821PROMO
Preț standard 199 €

-30%

• Placa de şlefuire: 80 x 130 mm.
• Turații: 8000 - 13000 rpm,
• Vibrații: 16000 - 26000 vib./min.
• Conexiunea de aspiraţie a prafului: Ø 27 mm.
• Pentru conectarea la aspiratoarele FLEX este 

necesar furtunul ca și accesoriu opțional.
• Greutate: 1.2 kg.
• Se livrează cu suport velcro și element de filtrare.

• Disc (D 185 x d 20 mm) cu dinţi din carbură de wolfram, 
care asigură tăieri precise, fără bavuri.

• Dispozitiv de blocare a axului.
• Comutator cu funcţii de blocare / deblocare.
• Adâncime tăiere: 

materiale solide: 6 mm; 
materiale rotunde: 20 mm; 
materiale alveolare: 63 mm

• Volumul livrării: 2 discuri D 185 x d 20 mm (38 dinţi 
din carbură de wolfram), limitator paralel, cheie fixă /
combinată, cutie de transport din plastic.

Fierăstrău circular pentru metal - CSM 4060

FL.307815PROMO
Preț standard 515 €

-36%
329

1400W

Amestecător cu 2 trepte de viteză -  MXE 1002

FL.433209PROMO
Preț standard 219 €

-27%

139

1010W

260W

• 2 trepte de viteză: 0 - 530 rpm / 0 - 780 rpm.
• Capacul de protecție deasupra carcasei motorului 

ghidează fluxul de aer de răcire și previne pătrunderea 
apei de ploaie.

• Garnitura de cauciuc flexibilă, pe butonul pornit / oprit 
împiedică pătrunderea murdăriei.

• Mixer universal pentru toate materialele. Cea de a doua 
viteză asigură un cuplu mărit atât la viteză mică, cât şi la 
viteză mare.

• Paletă amestecare: Ømax. 120mm, prindere M14.
• Volumul livrării: paletă de amestecare 

WR2 (120 x 600 mm), chei fixe SW 19 şi SW 22.

159


