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ÚJ TERMÉK!

reca diaﬂex Speciál Kerá
Kerámia
ámia
A kemény
é anyagokk specialistája…
i li táj
Burkoló lapok, természetes kövek, rendkívül kemény anyagok vágására kifejlesztett speciális vágótárcsa. Turbó proﬁljának
és vékony anyagának köszönhetően, nagyon könnyen – szinte ellenállás nélkül – halad az anyagban, akár a borotvapenge.
115 mm-es átmérőben 1,35 mm, 125 mm-es átmérőben, mindössze 1,50 mm a vastagsága, így a porterhelése is csekély.
Minden 22,23 mm-es tengellyel rendelkező sarokcsiszolón használható. Szegmensmagasság 7 mm.
cikkszám: 0661 100 115, 0661 100 125, 0661 100 230

reca dekopírlap-szortiment 25 db
Faipari felhasználásra összeállított CV anyagú lapok különféle fogosztással, valamint
kanyarvágó lappal az ívekhez.
Minden fajta faanyaghoz használható: Keményfa, puhafa, rétegelt lemez, farost lemez,
MDF, laminált lapok 50 mm-es vastagságig.
Keresztbe ferdén élezett fogazással, 75 mm munkahosszal, 1,25 és 1,45 mm
lapvastagsággal.
cikkszám: 0604 000 071

reca ütőszerszám készlet
Mindenes célra ez a megfelelő választás.
Pontozó és vágók összeválogatva a gyakran használt méretekben.
Kiváló minőségű, hosszú élettartamú reca szerszámok erős fém kazettában.
cikkszám: 0704 190

arecal ECO hegesztéskönnyítő
Mindenféle hegesztésnél alkalmazható segédanyag.
Függőleges felületről sem folyik vagy csepeg le.
Mindenhol érdemes használni, ahol a hegesztési cseppek ráéghetnek a fém alkatrészekre.
BIO termék, ezért használata kevésbé terheli a környezetét.
cikkszám: 0897 011 300

reca csigafúró-készlet fához
A 11 db-os készlet tartalma a faiparban használatos legáltalánosabb méretek 4–10 mm
és 12–15 mm között. Szinte az összes fafajtánál használhatjuk pontos és tiszta
lyukak fúrására. Oszlopos, illetve kézi fúrógépbe is használhatjuk. A 12–15 mm feletti
méreteknél a fúrószárak 10 mm-re szűkítve.
cikkszám: 0650 401

reca szöghúzó kalapács 2k nyéllel
Kiváló szerszámacélból készült egy darabból kovácsolva! Ennek köszönhetően a
nagyobb erőltetés során a fej nem válik el a nyélről. Így nagyobb erőátvitelre alkalmas
a hagyományos szeghúzó kalapácsokkal szemben. Ütőfelülete bordázott. A szerszám
kiegyensúlyozott a nyél elnyeli a visszaütési energia nagy részét. A kalapács mágneses
szögtartóval és 2K-s nyéllel van ellátva.
cikkszám: 0695 500 080

Quick-Grip standard szorító
Egykezes szorító
szzo pisztoly markolatra emlékeztető fogantyúval, amiben beágyazva egy
acélrúd eze
ezen
en pedig egy szorító pofa. Használhatjuk feszítő funkcióban is úgy, hogy a hátsó
sszorító pofát egyszerűen megfordítjuk. Fa-, illetve fémiparban is ajánljuk.
Az alábbi méretekben forgalmazzuk: 150 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm,
A
9900 mm.
cikkszám: 3655 900 003, 3655 900 004,
3655 900 005, 3655 900 006, 3655 900 007

reca mérőszalag készlet
A készlet tartalmaz 10 db 3 m, 2 db 5 m, és 1 db 8 m-es ütésálló műanyagházas,
szalagrögzítővel
és lakkozott szalaggal ellátott, Eu II. pontossági osztályú mérőszalagot.
s
A készlet előnye: azonos minőség azonos pontosság minden méretnél. Minden műhely
elengedhetetlen
tartozéka.
e
cikkszám: 2684 707 13

reca kúpos háromélű süllyesztő
HSS-CBN-mélyköszörült 90-fokos hengeres szárú süllyesztők 5,0–31,0 mm átmérőig
kapható kínálatunkban. Alkalmas acél, öntvény, színes- és könnyűfém anyagok
süllyesztésére, sorjázására. Alacsony vágási sebességnél érhető el a maximális
élettartam, és a legnagyobb teljesítmény.
cikkszám: 0692 390 050-310

reca X-Tron betonfúrók SDS-Plusz
Az X-Tron betonfúrókat speciális kialakítású, négy vágóélű fúrófej, magas acélminőség
hosszú élettartam, gyors és biztonságos, precíz munkavégzés jellemzi a megszokott Reca
minőségben. Ajánlott az építőiparban minőségi, pontos furatok készítéséhez.
cikkszám: 0648 105 110–0648 165 310

SNR = -28 dB!
minimum 10 db
rendelése esetén:

Lamellás füldugók
Prémium kategóriájú termékünket, igényes vevőink használják. Kemény belső maggal
rendelkező füldugók, lágy gumi lamellákkal. Ezáltal a termék könnyen a fülbe helyezhető,
vagy eltávolítható. Fonott nylon zsinórjának köszönhetően, ha nem használjuk, a
nyakunkon is hordhatjuk, vagy a hozzá tartozó műanyag tasakban, higiénikusan
tárolhatjuk. Többször használható, szappanos vízzel elmosható. Kétféle méretben
kapható, kisebb és nagyobb hallójáratba. EN 352-2 szerint minősítve.
cikkszám: 2694 669 806, 2694 669 807

Fagyálló-ellenőrző készülék
Gondolkodjon előre!
Etilén-glikol fagyálló keverékekhez használható. Rozsdamentes acél belső kivitel, Celsiusfok skálával. A szívócsövet beleillesztjük a tartályba, majd a fekete pumpával felszívjuk a
folyadékot. A fagyáspont már olvasható is a skálán. Nem elektromos termék.
cikkszám: 1695 652 377

Dräger légzésvédő maszkok FFP1, FFP2

A Dräger légzésvédő maszkok kiváló minőségű alapanyagokból
készülnek, a legmagasabb munkakomfort megtartása mellett.
Közös jellemzők: Szeleppel ellátott maszkok, puha betéttel az
orrnyergeknél, ami a nedvességet, nem szívja magába. A fejpánt
állítható és pamuttal bevont, hogy ne akadjon a hajunkba.
Nem okoz bőrirritációt.
Többrétegű szerkezetük miatt nagyon könnyű lélegezni bennük
és hosszú ideig használhatók.
Cikkszáma: 2694 669 707, 2694 669 709

Villáskulcs-készlet
Problémás esetekhez…
Kompakt villáskulcs készlet, elsősorban nagyon szűk helyeken
történő munkához, kisméretű anyák és csavarok megfogására.
A kulcsok vékony, edzett acéllemezből készültek, így olyan
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cikkszám: 0695 558 689

Megjegyzés: a kiadványban feltüntetettt árak
á k nettó
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á és 2013.
2013 október 31-ig
31 ig érvényesek
érvényesek, egyéb akciókkal,
akciókkal kedvezményekkel
kedvez
össze nem vonható.
Az előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

