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Cikkszám:
0700 335 001

ÚJ TERMÉK!

reca Varius Plus racsni készlet
WOW!
Komplett csillag-villáskulcs készlet, 72 fogas ﬁnom racsnival a csillagrészen, amely 5º-ként mozdítható, valamint
racsni elven működő villás résszel a szűk helyekre. Így szerelés során a villás részt nem szükséges levenni a kötőelemről. Kissé legömbölyödött fejű hatlapú csavarokhoz is használható. A készlet tartalma: SW 8, 10, 13, 17, 19
cikkszám: 0700 335 001

recamic csiszolótárcsa

ÚJ TERMÉK!

A jövő megérkezett!
7 mm vastag tisztító tárcsa, innovatív kerámia szemcsékkel. A megmunkált anyagot nem
színezi el, valamint a termék kiemelkedő hőtűrő képessége miatt nem „üvegesedik”
fel. Termékünk alkalmas acél, nemesacél, ötvözött acélok és akár Hardox® anyagok
tartós csiszolására. Anyagösszetétele miatt élettartama sokszorosa egy hagyományos
termékének, így ár/érték aránya verhetetlen!
cikkszám: 0669 500 125, 0669 500 230

reca RONDO MOP
Kissé sarkos…
Új lamellás csiszolótárcsánk különlegessége a kerámia csiszolószemcsék mellett, hogy
lamellái 90º-ban fel vannak hajtva a tárcsa oldalára, így a sarokvarratokat egyszerűen
és gyorsan ki lehet vele takarítani, el lehet csiszolni. Alkalmas rozsdamentes acélok,
acélok és ötvözött acélok megmunkálására. A kerámia csiszolószemcsék miatt ár/érték
aránya verhetetlen!
cikkszám: 0666 080 060

T-mop tárcsa
A sebesség és élettartam innovációja!
Kerámia szemcséket tartalmaz, amelyek mindig újrahasadnak. Ezáltal a munkavégzés
hatékonysága sokszorosára nő. Rövid időn belül nagy mennyiségű anyag lecsiszolására
alkalmas. Használható a legkülönfélébb anyagokhoz: fém, rozsdamentes, színesfém
megmunkálásához. ABS műanyagból készült az alaplap, ezáltal a tárcsa 100%-ban
elhasználható.
cikkszám: 0666 730 040, 0666 730 060

S78 ragasztó és tömítő
Folyékony szög a RECA-tól
MS-Polimer bázisú, egykomponensű ragasztó és tömítő! Használható: üveg, zománc,
epoxi, poliészter, kemény PVC, nemesfém és lakkozott fa felületen. Akár hajóiparban
is tökéletesen használható tömítésre és ragasztásra egyaránt! UV-álló, semleges,
szinte szagtalan, szilinkonmentes. Kapható fehér, szürke, fekete, rézbarna és átlátszó
kivitelben! Konkrét felhasználási igényénél kérje szaktanácsadónk segítségét!
cikkszám: 0898 511…

Voss védősapka
„…van, hogy egy kicsit fáj…”
EN 812*-es szabvánnyal rendelkező fejvédő sapka. Ahol nem előírás az EN 397* ipari
fejvédelem ott ez a sapka ideális. Szerelő aknában, szerelő műhelyekben stb.
Divatos, baseball sapka alakú ABS műanyag betéttel és rácsozott szellőző nyílásokkal
bíró fejvédő. Mikroszálas, könnyen tisztítható szövettel készült, 52–63 cm-es
fejméretekhez állítható. Fekete és kék színben.
EN812 = Beütődés elleni védősisak
EN397 = Ipari és építőipari védősisakok

cikkszám: Fekete: 2694 669 666
Kék: 2694 669 667

Flexibilis dugókulcs nyéllel
Nincs elérhetetlen hely!
Széles méretpalettával rendelkezünk! A rendkívül kézre álló puha markolat segíti
a nagyobb erőátvitelt. Erős, mégis hajlékony szárral! Játszva szerelheti le az eldugott
csavarokat!
cikkszám: 2692 224…

Vakszegecsfogó
Alumínium-öntvényből készült, a nagy igénybevételnek kitett részein acélbetétekkel
erősített! Rendkívül strapabíró! A fogó szerelő kulccsal és 3,0–5,0 mm-es fejbetétekkel
szállítjuk! Lehet a szegecs alumínium, vörösréz, acél vagy akár nemesacél, a fogónk
könnyedén megoldja!
cikkszám: 0949 15

Thermo Grip téli munkakesztyű
Biztos fogás
A maximálisan ﬁgyelembe vett anatómiai szempontok szerint kialakított téli munkakesztyű.
Varrás nélkül készült, így ez nem bánthatja az ujjbegyeket sem! A tenyérrész speciális
bevonata rendkívüli csúszásbiztos fogást tesz lehetővé! Miközben jó melegen tartja
a kezet, közben a kézfej tud szellőzni. Mosható, így hosszan újszerű állapotban
használható! Több méretben! A készlet erejéig!
cikkszám: 2694 661 050, 051

reca csillag-villáskulcs készlet 12 db-os
Rend és minőség a falra
A készlet fali tartóval érkezik! Rendezett tárolást és átláthatóságot tesz lehetővé!
A csillag része 15 fokban hajlított, ezzel megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken
történő munkavégzést. Prémium kategóriás, tartós szerszámok, króm-vanádium
anyagból készülnek. Felületük matt krómozott.
cikkszám: 0700 111 122

reca alumínium, vörösréz, vulkánﬁber
tömítőgyűrűk DIN 7603
Rögzített minőség
Válassza a Reca kínálatából a kiváló minőségű tömítőgyűrűket! Lehetőség van alumínium,
vörösréz vagy akár vulkánfíber anyagból! Rendkívül széles méretválasztékból válogathat.
Akár 8-tól 90-es átmérőig! Extrém méretekben és ritka vastagságban is megtalálja
nálunk! DIN 7603 szabvány szerint! Tömítőgyűrűink a nagyon praktikus szortimentekben
is elérhetők! Kérje szaktanácsadónk segítségét!
cikkszám: 0463… 0460… 0465…

Multi Monti csavarok
Csavaros megoldás
Dübel nélkül biztosan tart! Innovatív megoldás egy csavartól, hogy feszültségmentes
kapcsolatot létesíthet szilárd betonzatban! Kiemelkedően magas kihúzási értékkel
rendelkezik! Többféle fejkialakításból válogathat!
Építőipari engedéllyel rendelkezik!
cikkszám: 0194...

PTFE kenőspray 300 ml
Tisztán ken!
–180 – 260 °C-ig használható magas, 25% politetraﬂuoretilén (Teﬂon®) tartalommal bíró
száraz kenőspray. Használható sínek, vezetékek, bowdenek, ajtó- vagy csuklópántok,
ﬁókok stb. kenésére.
Ahol más olajok vagy zsírok szennyeződést okoznának, kiváltva azokat, optimálisan
használható. Nagy segítség lehet minden munkaterületen, ahol súrlódáscsökkentés
a cél pl. fém csúszdák, lapszabász asztalok, körfűrészek oldallapja stb. A kezelt felületen
semmilyen szennyeződés nem tud megtapadni. A felület 5 perc alatt szárad, teljes
kikeményedéshez pedig 30 perc szükséges.
Magas PTFE tartalmának köszönhetően leválasztó szerként is használható.
(Színe enyhén füst fehér, fekete felületen.)
cikkszám: 0896 710 300

Long Lub zsírspray H1 400 ml
H1 = élelmiszer biztonság
A Long Lub zsírspray alkalmas konténerek, ajtók zsanérjainak, valamint rugóstagok,
váltókarok, tengelycsuklók, kapcsoló-, kuplung- és fékrudazatok biztonsági kenésére.
Megbízható korrózióvédelmet biztosít fék- vagy üzemanyag-vezetékek kenésekor.
A vízpermetnek és a sós víznek ellenálló ﬁlmet képez, rendkívüli korrózióvédelmet
biztosít. Tixotróp tulajdonsága megakadályozza az „elfutást” minimálisra csökkenti
a kopást és a súrlódást. Oldószermentes, ﬁziológiailag nem ártalmas és nem toxikus
vegyület. Környezet- és felhasználóbarát. Kiadós mennyiség. (Használat előtt a felület
tisztítása elengedhetetlen)
További H1 termékeinkkel kapcsolatosan keresse szaktanácsadó kollégánkat.
cikkszám: 0896 215 400

Arecal Oil-clean műhelytisztító folyadék
Oldja az olajos, zsíros, gyantás szennyeződéseket
Olajjal szennyezett felületek – pl. gépek, műhelyek padlózata – maradványmentes
tisztítására alkalmas. Nagynyomású tisztítóban is használható 1:10 arányban hígítva.
Problémás szennyeződésekre (olajok, zsírok, keményítő) kiváló oldószer.
A víz és beton ﬁzikai, kémiai, biológiai tulajdonságait nem befolyásolja.
Figyelem: alumínium felületen nem használható!
cikkszám: 0893 5

reca menetmetszők
Reca menetmetszők HSS, illetve HSS-E kivitelben 800 N/mm2 – 900 N/mm2-ig.
Metrikus menet – metrikus ﬁnommenet – metrikus balmenet – UNC – UNF –
WHITWORTH – WHITWORTH csőmenetekhez. Din EN 22568, köszörült.
Típus: B forma zárt, hornyolt
Felület: nyers
cikkszám: 0652…, 1655…, 1656…

Akkumulátoros LED műhelylámpa (COB-LED)

ÚJ TERMÉK!

Mert jön a szürkeség!
Szerelő és karbantartó műhelyekbe, szerviz csapatoknak, villanyszerelés területén dolgozóknak, fuvarozók számára, és akár magánszemélyek számára is garázsokba, személygépjárművekbe, de az irodákban is sokszor hasznát vehetik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 W-os COB LED technológia (Chip on Board)
Robusztus és cseppálló gumírozott műanyag fejjel, mely 180°-ban elfordítható
A fej végén egy 7×5 mm-es kiegészítő LED fényforrás
Két kihajtható és 360°-ban forgatható horog felfüggesztéshez
Hátoldalon két híd mágnes további rögzítéshez
Tartósan rögzített NiMH akkumulátor (3,6 V 1600 mAh) mely hálózatról (230 V)
és autós töltőről (12–24 V DV) is tölthető
Beépített ellenőrző fény a hátralévő teljesítmény kimutatására
Fényerő 480 lux/0,5 m (250 lumen)
A fő fényforrást használva működési ideje 2 óra, mellék fényforrást használva 13 óra
Töltési idő 3,5 óra
cikkszám: 0981 603 107

reca speciális dugókulcs-készlet ½”
14 db-os készlet.
Sérült csavarok és anyák oldására kiválóan alkalmas. Spirálproﬁljának köszönhetően
a betét erősen belekap a csavarfejbe/anyába, amelyet aztán könnyen oldhatunk.
Levegős ütvecsavarozóval is használható. A készletben 13 fej (10–27 mm-ig) található
+ 1 kiütő a leoldott csavar/anya fejből való kilökésére.
cikkszám: 0700 012 901

HV-kötőelemek
HV-kötőelemek, 10.9 anyagminőség, nyers, illetve tűzihorganyzott kivitel.
csavarok DIN 6914
anyák: DIN 6915
alátét: DIN 6916
négyszög alátét kúpos: DIN 6917, DIN6918
Széles méretválaszték.
cikkszám: 2079...

Érvéghüvelyek, kábelsaruk
Érvéghüvelyek, kábelsaruk szigetelt és teljesen szigetelt kivitelben.
Kiváló minőség. Széles mérettartomány.
cikkszám: 0557, illetve 0558

Hegesztőanyák
Hegesztőanyák négylapú DIN 928, illetve hatlapú kivitelben DIN 929 8 anyagminőség.
cikkszám: 0385 0, 0399...

reca gyémántfúró-szerszámok
Reszkessenek a falazatok!
Új termékcsaládunkat bizonyára legnagyobb megelégedéssel fogja használni. Gyémántszegmenses fúró-koronáinkkal
betont, vasbetont, erősen vasalt betont, természetes kőzetet, téglát stb. fúrhat, különböző átmérőkben, állandó
hosszban. Száraz, illetve nedves fúrásra is alkalmasak, rengeteg kiegészítőt választhat hozzájuk. A koronákhoz
Milwaukee gépet is választhat kínálatunkból.
A részletekkel kapcsolatban kérje szaktanácsadója segítségét!

ÚJ TERMÉK!

Cikkszám: 0663 150..., 0663 300..., 0663 420...

Cikkszám:
0664 999 70

reca gyémánt-fenőkő
Egyszerűbb, mint hinné!
Eléletlenedett gyémánt szerszámainak
gyors és egyszerű élezéséhez.
Segítség lehet, ha megkopott,
eltömődött, vagy esetleg megégett
a tárcsája/fúrója vágó felülete.
Pontos használati technológiát
szaktanácsadójától kérhet.

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

