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reca MINI-disk tárcsák
Biztos fogás Önnek is!

ÚJ TERMÉK!

Az új reca MINI-disk csiszolótárcsák levegős csiszoló gépeken, esetleg fúrógépeken használhatók
maximum 25.000 ford/percig. Az „A” jelű tárcsák acélhoz és öntvényhez, a „HP” jelűek rozsdamentes acélokhoz,
a Vlies tárcsák pedig festék, rozsda, stb. eltávolítására használhatók, a fenti anyagokhoz. Minden tárcsa alkalmas
színesfémek megmunkálására is.

cikkszám: 2675 001 514 – 2675 005 768

INOX-CUT szúrófűrészlap
Ezek a fűrészlapok 0,5-1,5, illetve 1,5-4 mm-es vastagságú rozsdamentes és saválló
lemezek vágásához alkalmasak. Ajánlott alacsony fordulatszámon és kenőanyag segítségével használni.
cikkszám: 0604 300 002

reca csavarhúzó-készlet XXL
Praktikus acéllemez fali tartón, összesen 17 db csavarhúzó.
6 db üthető végű, 5 db Torx, 5 db VDE szigetelt és egy bittartóval ellátott.
Áttekinthető és helytakarékos módon tárolható.
cikkszám: 0701 000 001

reca kézmosópaszta csomag
Már jól ismert és bevált kézmosó pasztánk 10 literes kiszerelése és 2 tekercs 1000 lapos
2 rétegű törlőpapír egy csomagban.
A papír kék színű és 36×38 cm-es darabokban téphető a perforáció mentén, erős anyagú. Szerszámok, alkatrészek és kezünk törlésére is használható.
cikkszám: 0892 999 101

Zsírkő kréta
Erre is gondolunk Ön helyett…
Hegesztési és forrasztási munkáknál használható, sötét tónusú fém felületeken (pl. vas).
Extrém nagy hőmérsékleten sem ég le a felületről (pl.: lángvágó pisztoly által), így
tartósan jelölhet vele. A megadott ár egy csomagra vonatkozik. 1 csomag = 12 db kréta.
Létezik a kínálatunkban 50 db-os kiszerelés is.
cikkszám: 2696 900 800

reca INOX mérőszalag, 3 m
Ütésálló házban 3 m-es rozsdamentes mérőszalag. A szalag lakkozott felületű, kopásálló.
3 funkcióban használható: külső és belső mérésekre, illetve körzőként is. A szalag
szélessége 16 mm. Szalagbehúzás-rögzítés az állító gombbal történik. A mérőszalag II-es
méréspontossági osztályba tartozik.
cikkszám: 0705 213 3

reca 3D-Softlex-csiszológyapjú
3D struktúrájú csiszolóanyag gépi, illetve kézi felhasználásra. A durva szemcseméretűek
festékek, rozsda eltávolítására, illetve fa felületen is alkalmazhatók. A finomabbak
alumínium, acél, nemesacél, réz csiszolására használhatók. Egy tekercs hossza 10 m,
szélessége 115 mm.
cikkszám: 0672 015 008, 0672 015 012, 0672 015 028,
0672 015 060, 0672 015 100

reca kombifúró-készlet
6+1 db-os készlet. Tartalma: M3, 4, 5, 6, 8, 10 kombifúró+1 db univerzális befogószár.
HSS szerszámacélból készült TiN bevonattal. Méretpontos precíz szerszámok.
Megkönnyíti a munkavégzést, hiszen a fúrást, menetfúrást és süllyesztést (sorjázást) egy
termékkel elvégezhetjük. Menetjavításra is alkalmas. Használható acélokhoz, bronzhoz,
műanyaghoz, alumíniumhoz is. A törésveszély elkerülése miatt ajánlott a befogószár
használata!
cikkszám: 0641 01

reca hengerfűrész
A reca HSS bimetál hengerfűrészek progresszív fogazással 14 mm–121 mm átmérőig
szerepelnek kínálatunkban (hengerfűrészek, tartozékok és szortiment is). Kiválóan
alkalmas műanyag, fa, acél, alumínium, öntvény anyagok megmunkálására. Könnyű,
gyors, biztonságos munkavégzés és hosszú élettartam jellemzi ezeket a fűrészeket.
cikkszám: 0608 001 4- 012 1

reca rögzítőmágnes
28 mm-es átmérőjével a reca mágneskorong nagyon hasznos kiegészítője az irodáknak
és műhelyeknek. Feliratok, rajzok, tervrajzok, táblázatok stb. gyors rögzítését és
eltávolítását biztosítja mágnesezhető felületekre.
Közben ha a rögzített feliratra pillant, jusson eszébe a reca logóval ellátott mágnesről
széles termékkínálatunk! 10 darabos csomagolásban kapható.
cikkszám: 0709 200 005

Seeger-gyűrűk
Seeger-gyűrűinket kiváló anyagminőség és méretpontosság jellemzi.
A gépipar minden területén felhasználhatóak.
Rúgóacélból, foszfátozott, olajozott és DELTA®-Tone
felületi bevonattal is megtalálhatóak, valamint rozsdamentes (A2) kivitelben is.
Kínálatunk széles mérettartományt ölel át:
Tengelyhez 3-380 mm-ig, cikkszám: 0438 ....
Furathoz 8-280 mm-ig, cikkszám: 0439 ...
Biztosító gyűrűink természetesen szortimentben is kaphatóak. 0956 438 és 0956 439
cikkszám: 0438–0439

reca kovácsolt párhuzamsatu
Nem lesz többé gondja vele!
Kovácsolt acélból készült, rejtett orsóval rendelkező (nem szennyeződik) műhelysatu.
Ütésálló kivitelű, felületedzett szorítópofákkal, nagyon hosszú élettartammal. Csőszorító
pofával, vagy nélküle. Kiegészítők (egyéb pofák, forgótalp, stb.) külön rendelhetők! Ipari
felhasználásra, bármilyen tevékenységhez!
cikkszám: 3653 874 120 / 3653 880 120

reca Multi csavarhúzó-készletek
Az igazi mindenesek…

ÚJ TERMÉK!

Megújult készleteink mostantól 2K műanyag házban (műanyag,
gumi) kaphatók, amely robusztus és erős. A készletekben lévő
pengék króm-molibdén-vanádium (CrMV) acélból készülnek, így
biztosítható a nagyon hosszú élettartam és tartósság. A nyélben
lévő, ¼”-os csatlakozású foglalat hagyományos csavarhúzóként,
vagy átkattintva „T” kulcsként is használható. Karbantartási,
javítási munkákhoz és kis helyeken történő szereléshez ideális.
cikkszám: 0701 900 100 / 0701 901 100 / 0701 902 100

Megjegyzés: a kiadványban feltüntetett árak nettó árak, az akció 2013. március 31-ig érvényes, egyéb akciókkal, kedvezményekkel össze nem vonható.
Az előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

