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Cikkszám:
0701 510 008

reca 2K műszerész csavarhúzó-készlet
Precíz szakemberek számára…
Kétkomponensű, nyéllel ellátott csavarhúzó-készlet 360º-ban elforgatható fejjel. A készletet strapabíró
gyöngyvászon tokban szállítjuk. Tartalma: TX4×60, TX5×60, TX6×60, PH0, PH00, SL 2,0, SL2,5, SL3,0.
Minden termékből 1 db.
cikkszám: 0701 510 008

reca kúpos háromélű süllyesztő
HSS-CBN-mélyköszörült, 90-fokos hengeres szárú süllyesztők 5,0–31,0 mm átmérőig
kaphatók 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

Tükörragasztó szalag
Fekete polietilén ragasztószalag. Tükrök, díszlécek stb. rögzítésére kiválóan használható.
–30 ºC-tól +70 ºC-ig hőálló, az ideális munkahőmérséklet +25 ºC. 19 és 25 mm
szélességben kapható.
cikkszám: 0985 008 019, 0985 008 025

arecal Top Clean
Kis- és nagyipari tisztító. Ragasztómaradványok, régi címkék, enyvmaradványok
eltávolításához. Feláztatja a ragasztómaradványokat, eltávolítja a szilikonmaradványokat.
PH-semleges. Kellemes citrom illatú. Problémás anyagoknál előpróba javasolt.
cikkszám: 0895 410 500

reca dekopírfűrészlap fa/fém/műanyag készlet
25 db-os univerzális készlet. A rétegelt falemezektől a fémeken keresztül a műanyagokig
minden anyagot kiválóan vághatunk e fűrészlapokkal.
A legjobb felszerelés!
Tartalma:
0604 200 004: 12x
0604 100 003: 5x
0604 400 001: 8x
cikkszám: 0604 000 067

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

reca csigafúró-készlet Ultra Inox
Nincs, ami ellenáll neki…
A Reca Ultra Inox csigafúró kiválóan használható rozsdamentes és saválló acélokhoz,
titán anyagokhoz, valamint alumínium-öntvényekhez 850 N/mm² szakítószilárdságig.
A lelapolt TRIKON-szárnak köszönhetően még egy elhasznált tokmányban sem forog
meg a fúrószár (4 mm-es átmérő felett). Két készlet érhető el:
Cikkszám

Darabszám

Tartalom (mm)

Méretemelkedés (mm)

0627 004 910

28 db

1,0–10,0
(1,0–5,0-ig duplán)

0,5

0627 004 913

34 db

1,0–13,0
(1,0–5,0-ig duplán)

0,5

cikkszám: 0627 004 910, 0627 004 913

reca csillag-villáskulcs-készlet, 12 db-os
A készletben lévő kulcsok króm–vanádium anyagból készülnek és matt krómozott
a felületük, erős és tartós szerszámok. Mind a villás és a csillag rész 15°-ban hajlítottak,
megkönnyítve ezzel a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést.
A készlethez jár egy fali tartó is, amely a rendezett tárolást és átláthatóságot teszi
lehetővé.
Készletben lévő méretek: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
cikkszám: 0700 111 122

Dugókulcs-készlet Power System 4 in 1 3/8”
A 17 db-os készlet alkalmas metrikus és collos hatlapfejű csavarok meghajtására.
Speciális kialakításának köszönhetően tőcsavaroknál is használható. Anyaga króm–
vanádium, felülete krómozott. A készlet tartalma: dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; hajtókar, 75 mm-es toldó, átalakító ½”-ra és 3/8”-ra.
cikkszám: 0700 013 017

Ergo javítógyurma fém/alumínium
Tökéletes javító termék
Fémhez, illetve alumíniumhoz kiváló javítótermék! Anyaga: epoxi gyanta. Könnyű
kezelhetőség, javításhoz, karbantartáshoz tökéletes megoldás! Egyszerűen le kell vágni
a kívánt mennyiséget, és összegyúrni! Mechanikusan megmunkálható, lakkozható,
festhető! Felhasználható: –50 ºC-tól +120 ºC-ig. Kikeményedés: 10 perc, végleges
kikeményedés: 3 óra.
cikkszám: 0983 780 00, 0983 781 00

Tömítőgyűrűk
DIN 7603 alumínium, illetve vörösréz anyagokból. Rendkívül széles mérettartományban.
cikkszám: 0463 … 0460 …

reca kézi fogantyú orrfűrészlapokhoz
Mindig kéznél van
Biztos fogású markolat. Ajánlott bármilyen reca fogkialakítású orrfűrészlappal használni.
Könnyen, biztosan rögzíthetjük a zöld gomb segítségével a lapot. Igény esetén hajlított
áállapotban is lehet vele dolgozni. Hatásos, gyors munkavégzés!
cikkszám: 0605 010 001

reca ultra kalapács
Többet nem repülhet a kalapácsfej...
DIN 1041, speciális műgyantába ágyazott üvegszálas nyéllel rendelkezik. A kalapács
fejével egybeöntött! Hihetetlen biztonságot és tartósságot kölcsönöz a kalapácsnak!
A gumírozott markolat kiváló fogást ad! A fej anyaga: kovácsolt, edzett, minőségi acél!
cikkszám: 2691 379…

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 többfunkciós mérőszalag
Háromfunkciós proﬁ mérőszalag
Hosszmérésre, belső távolságmérésre, illetve körzőként is használható! Nemesacél
sszalaggal! Kiváló minőségű, ütésálló poliamid házban, automatikus szalag
vvisszahúzódás, rögzítővel! EU-II mérési osztály. 3 m-es kivitelben!
cikkszám: 0705 213 3

Lemezanyák (két típus)
Kiváló minőségű, horganyzott kivitel, széles méretválaszték mindkét típusból.
Lemezekhez, karosszériaelemekhez ajánljuk.
cikkszám: 0500 113 21–0500 132 04

MKT csaphorgonyok
A gyors és egyszerű szereléssel időt és pénzt takaríthatunk meg. Az acélból készült
csapos alapcsavar korrózióálló. Repedésmentes betonhoz. Széles mérettartomány.
A4-es saválló kivitelben is kapható.
cikkszám: 1904……

reca szárnyas sebS, fa-fém kapcsolat, platók rögzítéséhez
Kovácsolt fúróheggyel készült, csúcsminőségű termék. Fa–fém kapcsolatokhoz,
platók rögzítéséhez (pl. mezőgazdaságban) ajánlott. A fej alatti maróbordák
megakadályozzák a fa szétrepesztését a behajtás végén.
Fontos! A termék 250 db-os csomagolási egységekben rendelhető!
cikkszám: 0219 563 55 / 65 / 80

reca expressz szögek
A legjobb minőségű horganyzott és edzett acélból készült. Összeszerelése rendkívül
egyszerű: lyukat fúrni, az expressz szöget beverni és kész! Alkalmazható: betonban,
természetes kőben, mészhomokkőben, tömörtéglában.
cikkszám: 0904 69

Összecsukható rugós dübelek
Egyszerű és nagyon proﬁ, gyors megoldás!
Nagyobb üregek szerelésénél kiváló megoldás! Rugós „szárnyának” köszönhetően
könnyen átcsúszik a furaton, majd ott kifeszült állapotban biztos tartást ad!
Szinte bármilyen anyagban használható, akár gipszkartonba, faforgácslap lemezbe is!
cikkszám: 0904 1

reca stift lámpa 7+1 LED
Prémium termékünket minden igényes partnerünk
értékelni fogja. 7+1 ledes lámpa integrált tartó
mágnessel, valamint zsebcsipesszel.
Műszaki adatok: fő fényforrás (7 led) 130 lux,
fényvető 250 lux, 3,7 V / 750 mAh L-ion akkumlátorral.
IP20 védelem.
Működési idő: fő lámpa
mpa
pa 4 óóra,
ra, fén
fényvető 15 óra.
Töltésii idő 3 óra.
a.. Töltővel
Töltő
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tőve
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szál
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ám: 0981 101 030
cikkszám:

reca Flex Lite plus kesztyű
Kényeztető védelem elérhető áron.
Az új reca Flexlite Plus védőkesztyűk a funkció mellett
a kényelmét is magasan kiszolgálják. Varrásmentes
akril anyagból készült, tenyérrészén PU mártott és
g
gumipöttyözött
termék. Minősítése: 4.1.3.1. –50 ºC-tól
+1 ºC kontakt hőnek ellenáll. Rendkívül kényelmes
+1
+100
vise
vi
sel
se
viselet.

cikkszám: 0687 927 008,
0
0687
927 009, 0687 927 010

Megjegyzés: a kiadványban feltüntetett
ltünt
ün ete
t tt árak
árak nettó árak
á és 2015. január 31-ig érvényesek, egyéb akciókkal, kedvezményekkel össze nem vonhatók.
Az előforduló esetleges nyomdaii hibákért felelő
felelősséget nem vállalunk!

