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Apollon kesztyű
Télből a nyárba...
Prémium kategóriájú védőkesztyűnket kizárólag proﬁ szakembereknek ajánljuk. Varrásmentes technológiával
készült, habosított latex anyaggal bevont tenyérrésszel. Általános munkavégzéshez, gépkezeléshez. Nagyon
kényelmes és szellős viselet. A latex bevonat vízálló, azonban nem vegyszerálló. Megfelel az EN 388 szabványnak.
Besorolási osztálya: 3131.
cikkszám: 2694 661 091,
2694 661 092,
2694 661 093

reca szerszámosláda
Jól bevált forma, reca minőségben!
5 ﬁókos erős lemezből készült, lakattal zárható szerszámosláda. 53×20×20cm
cikkszám: 0700 004

reca dekopírlap HSS
Teljes anyagában gyorsacél lapok rezgőfűrészhez, különböző fogosztásokkal a vágandó
anyag vastagságához mérten.
Fémlemezek vágására.
cikkszám: 0604 200 008

reca szortiment, Multidübel
A Multidübeleket kiváló anyagminőség, nagy kihúzási érték, kitűnő hőtűrő- képesség
és a méretpontosság jellemzi. Az építőipar szinte minden területén felhasználható. Akár
téglában (üreges, illetve tömör), akár betonban, gipszkartonban. Hagyományos és átmenő furatú rögzítési módszereknél is alkalmazhatjuk. A szortiment 305 db-os, könnyen
áttekinthető és kezelhető. A dobozban található táblázat segítségével a pótlás, utánrendelés is megoldható.
cikkszám: 0956 903

reca Uni Speed fűrészlap
Progresszív fogazású fűrészlap. Egyes műanyagok, illetve minden fafajta pontos, gyors
vágásához ajánljuk. Vágásképe tiszta, az anyag széleit nem tördeli. Élettartama többszöröse egy hagyományos dekopírlapnak. Erős, rugalmas CV acélból készült. A lap 117 mm
hosszú, foghossza: 90 mm. Csom. e.: 10 db.
cikkszám: 0604 100 011

Bit adapter betonfúróhoz
Az adapter 6, 8, 10 mm átmérőjű betonfúró szárakhoz használható. Lényegében
a betonfúróra rögzíthető bittartó. Ezáltal nem szükséges gépcsere, egy géppel megoldható két munkafázis. Az adapter segítségével a mély furatokban történő csavarozást
tesszük egyszerűbbé, gyorsabbá. Dübelezéssel járó munkáknál elengedhetetlen segítség.
cikkszám: 0614 306 006, 0614 306 008, 0614 306 010

etre!
y az összes mér
Ez nem szakad a nyakába!
30% kedvezmén

Hurokemelők poliészterből

Kiváló minőségű termékünket számos vevőnk választotta már. Poliész terből (PES)
készült, végtelenített termékek. Kínálatunkban 1000 kg-tól 8000 kg teherbírásig válogathat, különböző hosszakban. Kiemelkedő előnyük, hogy koszos, olajos állapotban is
nagyon könnyen beazonosítható a teherbírásuk, a színkódolás miatt.
cikkszám: 2697 390…

reca kézifűrészlap
A fűrészlap HSS-bimetál anyagának köszönhetően rendkívül hajlékony és rugalmas,
jó éltartó. Fogazása progresszív, ezért könnyen kezdhetjük a vágást, majd gyorsan és
könnyen vághatunk tovább. Ajánljuk TMK műhelyek, épületgépészek, lakatosok számára.
cikkszám: 0603 300 30

reca gépi menetfúró HSS-CO
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A kobaltos menetfúróink egyenes hornyú (0643…) és csavarthornyú (1643…) kivitelben
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kaphatóak. Használhatóak maximum 1000 N/mm szakítószilárdságú anyagokhoz (rozsdamentes, saválló, rugóacél). M3–M20 mérettartományban, rövid és hosszú kivitelben,
átmenő és zsákfuratokhoz. Maximálisan gyors és méretpontos munkavégzés, illetve
hosszú élettartam jellemzi.
cikkszám: 0643… és 1643…

Gyémánt-tűreszelő készlet
A gyémánt-tűreszelő készlet 5 db reszelőt tartalmaz (lapos, háromszög, négyszög, félkör,
kör) 140 mm-es hosszúsággal. Használhatóak keményfém, fém, üveg, műanyag, arany
megmunkálásához. A jó minőségű gyémánt és a megfelelő hordozó felület eredménye
a hosszú élettartam, a gyors és precíz munkavégzés. Fontos: a reszelőt – megfelelő
élettartamának megőrzése érdekében –, nem szabad rányomni a felületre.
cikkszám: 1695 101 5

PBC vörösréz paszta
A termék 1200 °C-ig hőálló, graﬁtmentes, ken és tömít. Megakadályozza a kopást,
rozsdával és vibrációval szemben is ellenáll. Lúgok, savak, agresszív vizek hatására sem
korrodál. Alkalmazásával hosszú idő múltán is könnyen oldható csavarkötést kapunk.
Ajánljuk: autószerelő, lakatos, tmk-műhelyek részére. Kiszerelés: 100 g-os tubusban.
cikkszám: 0898 001

Felhajtható szemvédő álarc
Szem- és homlokvédő maszk, átlátszó polikarbonát lencsével, alumínium kerettel
(390×200 mm), forgatható racsnis szíjjal. Teljesen torzításmentes, nem zavar a tökéletes
kilátásban. Nagyfokú védelmet biztosít a szemek, arc, fülek és a nyak számára is.
cikkszám: 2694 669 650

Baseball Diamond védősisakok
Igazán jól fog kinézni benne!
Innovatív munkavédelmi sisakunkat minden – magára adó
– ügyfelünk nagy megelégedéssel használja. ABS ütésálló
műanyagból készült, 6 féle feltűnő színben, így mindenki
megkülönböztethető a munkahelyen. Két módon hordható
(simléderrel előre, vagy hátra). A belsejében 3 db textilbevonatú
poliamid szalag van, összesen 8 ponton rögzítve. Egy méretben kapható, 53-tól 63 cm-es fejátmérőig állítható. Rendkívül
kényelmes viselet. Megfelel az EN 397 normának. Szigetelő
képesség 440 V váltóáramig.
cikkszám: 2694 669 660-tól 665-ig

arecal Red Cut
Van aki a vöröset szereti...
Az arecal Red Cut vörös színű fúró és vágóolaj, kifejezetten
nagy terhelésű menetmetszéshez, vágáshoz és fúráshoz használható. Használat közben minimális hőképződést eredményez, nem ég, nincs kellemetlen szaga. Kifejezetten ajánlott
vízvezetékek, csövek stb. meneteinek megmunkálásához,
a szaniteripar minden területére. Horgannyal, tüzihorgannyal
vastagon bevont termékek esetén is megvédi a megmunkáló
szerszámot a kopástól. Rendelkezik ivóvízvezetékekhez való
felhasználhatóságot igazoló engedéllyel (DIN-DVGW-Reg.szám: DW-0201 AU 2306).
cikkszám: 0896 411 400

Megjegyzés: a kiadványban feltüntetett árak nettó árak, az akció 2012. május 31-ig érvényes, egyéb akciókkal, kedvezményekkel össze nem vonható.
A magazinban előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

