2015/3.

ÚJ TERMÉK!

Cikkszám:
0701 470 007

reca 3K Special Edition
csavarhúzó készlet
Limitált kiadás
legigényesebb partnereinknek
Króm–vanádium acélból készült, 3 komponensű (olajálló) nyéllel ellátott készletünket vissza nem térő lehetőségként
vásárolhatja meg. Tartalma: PZ1, PZ2, PH1, PH2, SL 3,0×100 mm, 5,5×125 mm, 6,5×150 mm – mindegyikből 1-1 db.


cikkszám: 0701 470 007

Fogaskoszorús tokmány
A jó tokmány aranyat ér!
Prémium minőségű tokmányunk, a legtöbb kézi fúrógépen használható. 1,5–13 mm-es
befogadó mérettel, valamint ½”–20 UNF belső menettel rendelkezik.
Figyelem! Kínálatunkban egyéb méretű és kialakítású tokmányok is szerepelnek!
cikkszám: 3651 412 312

arecal lakkspray narancs
RAL 2011
A munkagépek színével szinte teljesen megegyező fényes lakkspray. Nagyon jól fed,
könnyen dolgozhatunk vele. Minimális rétegvastagság, 2-3 réteg. Néhány perc alatt
porszáraz, 24 óra alatt teljesen megköt.
cikkszám: 0897 271 400

Kerámiaszemcsés fiber csiszolótárcsa 125 mm
Tökéletes munka…
A T-Mop tárcsáinkhoz hasonlóan ez a fiber tárcsa is kerámia csiszolószemcsékkel
rendelkezik, így alkalmas többek között színesfémek*, alumínium* és nemesacél anyagok
csiszolására. A rendkívül hosszú élettartammal rendelkező tárcsa 125 mm átmérőjű
elasztikus gumitányérral együtt használható. (pl.: 0666 125)
Elérhető szemcseméretek: 24, 40, 60, 80, 120.
*ötvözettől függően

cikkszám: 0665 112 702, 0665 112 704, 0665 112 706, 0665 112 708, 0665 112 712

D/i Mop –  125×22,23 mm
„Láthatóan más, mint a többi...”
A D/i Mop cirkóniumszemcsés lamellás csiszoló tárcsa. Speciális alakjának köszönhetően
forgás közben tisztán látható a megmunkálandó felület, ezzel nagyon pontos, precíz
munkát érhetünk el.
Tökéletesen alkalmas felületi mélyedések eltávolítására, felületi rozsda lehordására,
hegesztési varratok simító csiszolására stb. Természetesen használható rozsdamentes
acélhoz, alumíniumhoz és színesfémekhez is. 115 mm és 125 mm átmérőben elérhető
sarokcsiszoló gépekhez.
(K40…040); (K60…060); (K80…080)
cikkszám: 0666 025 040…060…080

Rajztű csíptetővel
Mindig kéznél
Az  6×150 mm-es hatlapú keményfém heggyel* ellátott minőségi rajztűből
mindenkinek szüksége van néhány darabra. Legyen szó acélszerkezeti, fémipari,
dekoratőri, építőipari karbantartási munkáról vagy épp gépgyártásról, a szerszámos
táska, szerszám kocsi, szerszám fal elhagyhatatlan tartozéka ez a minőségi jelölő eszköz.
*A keményfém hegy nem visszahúzható!
cikkszám: 2683 351 41

arecal Clean féktisztító spray 500 ml
Van benne anyag!
Az arecal Clean benzolos fék és fémtisztító magas aktív hatóanyag-tartalma által
biztosít gazdaságosabb felhasználást, tökéletes tisztítást. Minden fém felület tisztítására
alkalmas. A magas kifecskendező nyomásnak köszönhetően nem csak vegyi, de fizikai
tisztítást, lemosást is végezhetünk vele.
cikkszám: 0895 014 500

Zégergyűrűfogó-készlet 8 db-os
„RECA legendák”
A rendkívül magas minőségű, kiváló referenciákkal rendelkező zégergyűrűfogókhoz
ebben az akcióban utolérhetetlen áron juthat hozzá.
Anyaga: szerszámacél, olajban edzve. Mind az egyenes, mind a 90°-ban hajlított fogók
erősített csúccsal rendelkeznek, melyek a DIN5256 szabvány szerint vannak kialakítva.
Valóban nagyon tartós szerszámokról beszélhetünk, ajánlva a minőségi munkát végző
javító- és gyártóműhelyeknek, szakembereknek.
Mindkét készlet 8-8 db fogót tartalmaz az alábbiak szerint:
Egyenes
megnevezés

átmérő

J0 furatba

 8–13 mm

90°-ban hajlított
hossz

megnevezés

L: 141 mm

J01 furatba

átmérő
 8–13 mm

hossz
L: 129 mm

J1 furatba

 12–25 mm

L: 141 mm

J11 furatba

 12–25 mm

L: 129 mm

J2 furatba

 19–60 mm

L: 183 mm

J21 furatba

 19–60 mm

L: 169 mm

J3 furatba

 40–100 mm

L: 230 mm

J31 furatba

 40–100 mm

L: 210 mm

 3–10 mm

L: 141 mm

A01 tengelyre

 3–10 mm

L: 130 mm
L: 130 mm

A0 tengelyre
A1 tengelyre

 10–25 mm

L: 141 mm

A11 tengelyre

 10–25 mm

A2 tengelyre

 19–60 mm

L: 182 mm

A21 tengelyre

 19–60 mm

L: 170 mm

A3 tengelyre

 40–100 mm

L: 230 mm

A31 tengelyre  40–100 mm

L: 210 mm

cikkszám: 0703 400 1 egyenes; 0703 400 11 hajlított

reca RMU Multidübel szortiment
Rögzített minőség
Az RMU multidübelek szinte minden építőanyaghoz
használhatóak furatban és átmenő szerelésekhez. Tartós,
szilárd rögzítés. Beton, gipsz, szilárd falazat, gázbeton,
üreges tégla stb. Mindezt a járatos méretekben egy
praktikus, átlátható, ütésálló, kiborulás elleni védelemmel
ellátott szortimentben kínáljuk partnereinknek.

A szortiment tartalma:
méret
6×35 mm

mennyiség
85 db

6×45 mm

70 db

8×50 mm

80 db

10×60 mm

40 db

12×70 mm

30 db

Összesen

305 db

cikkszám: 0956 903

reca dekopírfűrészlap-készlet fa/fém/műanyag
Mindig kéznél
A legkiválóbb minőségű dekopírfűrészlapok, összeválogatva egy kompakt tartóban!
A rétegelt falemezektől a fémeken keresztül a legkülönfélébb műanyagokig minden
anyagot kiválóan vághatunk a fűrészlapokkal!
cikkszám: 0604 000 067

Biztonsági tárolótorony „A” típus
Strapabíró porfestékkel bevont. A fiókok teljesen kihúzhatók – így a szortiment
dobozokat teljesen ki tudjuk nyitni. Központilag zárható. A torony minden egyes fiókját
kiegészítő biztonsági zárral láttuk el, így külön-külön nyithatóak a rekeszek. A torony
nem borul fel. A toronyelemek egymásra helyezhetőek. Szortimentdobozok nélkül!
cikkszám: 0957 100

arecal USD jelölősprayk
„Mert ami fontos, annak látszódni kell”
Kiváló UV álló tulajdonságú! Extrém erős színnel rendelkeznek! Fejjel lefelé kell kifújni
és 100%-ban ki lehet nyerni belőle a beltartalmat!
Minden felületen megtapadnak, még a homokos, nedves aszfalton, vagy a nedves fán.
20 Celsius fokon már 2 perc alatt porszárazzá válik. Biztonsági fedéllel rendelkezik,
így szállítás közben sem fordulhat elő a véletlen kifújódás! 8-féle extra fluoreszkáló
színben kapható!
cikkszám: 0897 353 500-0897 365 500

SCHNORR®-alátétek, VS típus
Speciális rugóacélból készült. Egyedi kialakítása, és recézése miatt extrém kilazulási
funkciót kölcsönöz a terméknek!
A termékünk mechanikus horganyozása megoldást kínál a termék hidrogén
ridegedésének elkerülésére.
cikkszám: 0496, 0496 0, 0496 9

Vakszegecsanyák különböző kialakításban
Kínálatunkban nagyon széleskörű a vakszegecsanyáink tárháza! Kivételesen tartós,
masszív, magas minőségi a termékünk!
Milyet szeretne? Kis süllyesztett fejjel, normál süllyesztett fejjel, félgömbfejjel,
hatlapfejjel…? Horganyzott acél, alumínium, nemesacél kivitelben? Nálunk megtalálja!
cikkszám: 0948 1- 0948 40

reca 2K VDE szigetelt csavarhúzókészlet
7 db-os készlet. DIN 7437 szerinti szigetelés és darabonként 10 000 V-os átütési
szilárdságra történő bevizsgálás lehetővé teszi, hogy a szerszámokat 1000 V váltó
áram vagy 1500 V egyenáram feszültségig használjuk. A kétkomponensű nyél
rendkívül kézreálló és növeli az erőátvitelt. Anyaga: króm–molibdén–vanádium-acél.
Felülete: feketére foszfátozott
cikkszám: 0701 290 7

reca Smartgrip vízpumpafogó
Automatikusan igazodik a munkadarab méretéhez.
A rögzítőkar segítségével zárt állapotban szállítható. 1–36 mm-ig, 1/8”–1¼”
mérettartományban használható. Biztosan rögzül, nem állítódik el véletlenszerűen.
Ráfogáskor önzáró. Keskeny méretei miatt könnyen hozzáférhetünk a munkadarabhoz.
cikkszám: 0703 811 250

reca tömlőbilincs szortiment
Tartalom: 165 darab
Ütésálló műanyag tárolóban.
Méretek: 8–16 mm 70 db; 12–20 mm 50 db; 20–32 mm 25 db; 25–40 mm 20 db
cikkszám: 0956 539

reca A2 biztosítógyűrű (segergyűrű)
Biztosítógyűrűink rozsdamentes kivitelben. Tengelyre illetve furatba.
Széles mérettartományban érhető el.
cikkszám: 1438 005-1439 170

reca távolságállító csavar
Ajtótokok, ablakok rögzítésére, kétféle fejkialakítással, valamint Torx meghajtással.
Előfúrást követően ütve behajthatók, dübel használata nem szükséges. EU termék.
cikkszám: 0233…, 0234…

Önbiztosító anyák
Nincs többé szükség kontraanyára. A DIN 980 szabvány szerinti anyáink biztosítják
csavarkötéseinket a lecsavarodás ellen. Ráadásul a teljes-fém kivitel hőállósága 300 ºC.
cikkszám: 0369…

ergo gumiragasztó
„O”-gyűrűkhöz, minden fajta gumi (SBR, EPDM stb.), elasztikus műanyag, fa és kerámia
ragasztására alkalmas. 20 g-os kiszerelésben. Beszáradást gátló kupakkal ellátva. Ergo
aktivátor (5100) használata javasolt száraz, hideg közegben.
cikkszám: 0983 530 03

reca acél szerszámos ládák
Minden rendben…
Hagyományos szerszámtároló láda,
vastag falú, porfestett acél lemezből.
Kétoldalra nyitható, központilag – lakattal –
zárható. Háromféle méretben kapható.
Szerszámok nélkül!

Cikkszám: 0700 002, 0700 003, 0700 004

PVC/Nitril védőcsizma S5
Cikkszám:
0686 970 540
0686 970 541
0686 970 542
0686 970 543
0686 970 544
0686 970 545
0686 970 546

Csúcsminőségű védő csizma,
a legnagyobb igénybevételre
EN 345 szerint minősített S5 védelmi fokozattal
ellátott. Talp része benzin-, olaj-, zsír-, saválló,
valamint antisztatikus. Az orrban és a talpban
acél betéttel ellátott. A csizmaszár nagyon
rugalmas PVC-ből készül, ami alacsony
hőmérsékleten sem merevedik meg.
Szárak hossza 38 cm. Súly: 2,0 kg/pár.

Megjegyzés: a kiadványban feltüntetett árak nettó árak és 2015. szeptember 30-ig érvényesek, egyéb akciókkal, kedvezményekkel össze nem vonhatók.
Az előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

