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SET DE CHEI INELARE CLICHET
Setul de chei inelare BAHCO din 3 piese acoperă
12 dimensiuni uzuale de strângere - 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 mm.
Fiecare cap de strângere are clichet reversibil 5°.
Realizate din oțel crom-vanadiu cu finisaj nichelat.
Uzură redusă datorită locașului în 12 puncte.

Cod articol - L6835.004.300  

119
RON

SET COMPACT BIȚI & TUBULARE 1/4
Setul de biți și tubulare BAHCO este suficient de mic
pentru a putea fi la îndemână în orice situație.
Conține 12 tubulare cu prindere 1/4, cu dimensiunile
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm
10 biți cu prindere în hexagon 1/4 cu dimensiunile
TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40/2xPH2/H5/H6
Setul mai conține și un adaptor 1/4 de 100 mm lungime,
un adaptor pătrat 1/4 - hexagon 1/4 pentru folosirea
biților și cheia clichet reversibilă cu pătrat de 1/4.

Cod articol - S5445.000.025

SET DE 35 SCULE PENTRU
ELECTRICIENI
Setul de scule WERA pentru electricieni conține
șurubelnițe, tubulare, biți, adaptoare, clicheți
și cheie fixă universală acoperind complet
spectrul de aplicații de joasă tensiune pentru
lucrul în aplicații electrice.
Cod articol - 81618.005.926

https://www.fabory.com/ro/bahco-seturi-de-chei-clichet-s4rm-3st-12-size-8-19mm/p/L6835004300
https://www.fabory.com/ro/bahco-seturi-tubulare-sl25-sl-25-25dlg/p/S5445000025
https://www.fabory.com/ro/wera-seturi-bi%c8%9bi-kraft-komp-w1/p/81618005926
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SET 6 ȘURUBELNIȚE
Setul de 6 șurubelnițe PB SWISS TOOLS cu suport
de perete conține 4 șurubelnițe de locaș drept
dimensiuni SH1,SH2,SH3 și SH4 și 2 șurubelnițe
pentru locaș cruce PZ dimensiuni PZ1 și PZ2.
Suportul de perete este ideal pentru depozitarea
organizată în atelier, la vedere și la îndemână.

Cod articol - P0376.008.245

SET 6 DORNURI
Setul de 6 dornuri PB SWISS TOOLS cu suport
din plastic conține dornuri realizate din oțel
de înaltă calitate, de dimensiuni 2,3,4,5,6 și 8 mm.
Dornurile sunt colorate în funcție de dimensiune
pentru o identificare mai ușoară.

Cod articol - P0257.003.755

SET 3 CLEȘTI PENTRU ASAMBLĂRI
Setul de 3 clești KNIPEX pentru asamblări conține
1 clește patent combinat cu lungimea de 180 mm,
1 clește cu vârf lung cu zonă de tăiere, cu lungimea de 200 mm
și 1 clește de tăiat conductor electric cu lungimea de 160 mm.
Cleștii sunt realizați din oțel crom-vanadiu, au mâner ergonomic
bicomponent și finisaj nichelat. 

Cod articol - 5K565404

FOARFECĂ DE TĂIAT CONDUCTOR
Foarfecă de tăiat conductor electric KNIPEX
cu capacitate de tăiare până la Ø 20 mm sau
70 mm² - conductor lițat. Mâner izolator
pentru aplicații de joasă tensiune, max 1000V,

Cod articol - K1161.610.200

https://www.fabory.com/ro/pb-swiss-tools-suporturi-bi%c8%9bi-pb-8245/p/P0376008245
https://www.fabory.com/ro/pb-swiss-tools-seturi-pb-755-bl-rb/p/P0257003755
https://www.fabory.com/ro/knip-assembly-pack-365-mm/p/5K565404
https://www.fabory.com/ro/knipex-foarfeci-de-cabluri-9516200-9516-200mm/p/K1161610200
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LANTERNĂ 345 LUMENI
Lanterna COAST cu multiple moduri de funcționare poate
avea emite un fascicul de maxim 345 de lumeni, pe o distanță
de 211 m sau poate emite 49 de lumeni pe o distanță de 76 m.
Diferența dintre aceste 2 moduri de funcționare reprezintă
timpul, in primul caz acesta este 2 ore, respectiv 10 ore.
Funcționează cu 4 baterii AAA.

Cod articol - 0G110258

LANTERNĂ FRONTALĂ 435 LUMENI
Lanterna frontală COAST permite luminarea în orice mediu
datorită opțiunilor sale. Aceasta poate emite un fascicul
concentrat de lumină sau, folosind capul reglabil sau butonul
poate emite lumina dispersată într-un unghi foarte larg.
De asemenea poate emite lumină roșie pentru a păstra acuitatea
vederii de noapte. Funcționează cu 3 baterii AAA. 

Cod articol - 5E689074

CUȚIT UTILITAR CU ILUMINARE
Cuțitul utilitar COAST este dotat cu două LED-uri,
unul frontal pentru iluminarea lamei de tăiere și
unul în zona mânerului pentru a lumina zona în
care se lucrează cu biții integrați. Lungime 130 mm.

Cod articol - 7E707740

LANTERNĂ FRONTALĂ 300 LUMENI
Lanterna frontală COAST permite iluminarea unor zone largi cu sistemul său de
dispersie a luminii. Acesta poate fi setat pe trei nivele de intensitate a luminozității.
Funcționează cu 3 baterii AAA. 

Cod articol - 9A193357

https://www.fabory.com/ro/coast-lanterne-hp7plus-410lm-4xaaa/p/0G110258
https://www.fabory.com/ro/coast-lumini-de-lucru-fl75-435lm-3xaaa/p/5E689074
https://www.fabory.com/ro/coast-accesorii-%26-piese-led120-2xcr1616/p/7E707740
https://www.fabory.com/ro/coast-lumini-de-lucru-fl60-300lm-3xaaa/p/9A193357
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POLIZOR STAȚIONAR
Polizorul staționar CREUSEN pentru lucrul cu pietre abrazive
cu diametru 150 mm, cu lățimi de pietre 40 și 20 mm.
Puterea instalată 500 W, viteză de rotație 3400 r.p.m.
Alimentarea la 230 V, 50 Hz.
Se livrează cu pietre de granulație 80 și 100.

Cod articol - C4000.004.125 

DULAP DE SORTARE
Dulapul de sortare RAACO permite organizarea
și depozitarea eficientă a diferitelor piese, subansamble
sau accesorii necesare pentru asamblări, reparații și mentenață.
Dulapul este echipat cu 48 de sertare cu dimensiunile de
135 x 64 x 41 mm. 
Dimensiunile dulapului sunt 552 x 150 x 48 mm.

Cod articol - R9008.248.001

SET SUPORT CUTII SORTARE
Sistemul de depozitare HandyBox permite
cuplarea a patru cutii de sortare pentru
a facilita transportul.
Sistemul se livrează cu 2 cutii de sortare
cu 15 compartimente și 2 cutii de sortare
cu 17 compartimente.

Cod articol - R9030.108.287

https://www.fabory.com/ro/creusen-t%c4%83ierea-ma%c8%99in%c4%83-ds8150ts-500w/p/C4000004125
https://www.fabory.com/ro/raaco-dulapuri-de-depozitare-1248-01-cab-1248-01-blue/p/R9008248001
https://www.fabory.com/ro/raaco-cutii-de-sortimentare-55x4-handybox-55x4-blue/p/R9030108287
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SET TAROZI ȘI BURGHIE
Setul de tarozi și burghie DORMER DIN 371/376
conține tarozi spiralați pentru găuri înfundate
cu dimensiunile M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
și burghiele asociate pentru filetarea găurilor
corespunzătoare 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2.

Cod articol - 1W229111

699
RON

SET TAROZI ȘI BURGHIE
Setul de tarozi și burghie DORMER DIN 371/376
conține tarozi standard pentru găuri străpunse
cu dimensiunile M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
și burghiele asociate pentru filetarea găurilor
corespunzătoare 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2.

Cod articol - 6W807718

SET 31 BIȚI
Setul de biți MAXXFAST cu 31 de biți conține
biți PH, PZ, SH, HX, TX și adaptor pentru
antrenarea cu șurubelnițe electrice.

Cod articol - X8197.000.005

MĂNUȘI DE PROTECȚIE
Mănuși cu acoperire cu nitril cu substrat
din material țesut nylon. Împachetare la 12 buc.
Mărimea S - C4175.000.018
Mărimea M - C4175.000.019
Mărimea L - C4175.000.020
Mărimea XL - C4175.000.025
Mărimea XXL - C4175.000.030

6
RON

https://www.fabory.com/ro/dormer-set-tarozi-%c8%99i-burghie-bit-l114-302-ex006h-a002x14/p/1W229111
https://www.fabory.com/ro/dormer-set-tarozi-%c8%99i-burghie-bit-l114-301-ep006h-a002x14/p/6W807718
https://www.fabory.com/ro/maxxfast-bi%c8%9bi-31-pieces/p/X8197000005
https://www.fabory.com/ro/search/?text=C4175
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BANDĂ DE MASCARE
Benzi de mascare pentru acoperirea zonelor care trebuie protejate la vopsiri sau alte aplicări.
MA1950HPX - dimensiune bandă 19 mm x 50 m - 4 RON
MA2550HPX - dimensiune bandă 22 mm x 50 m - 5 RON
MA3850HPX - dimensiune bandă 38 mm x 50 m - 9 RON
MA5050HPX - dimensiune bandă 50 mm x 50 m - 12 RON

SORTIMENT DIBLURI + HOLZȘURUBURI
Set cu separator în cutie metalică cu sortiment
de dibluri și holzșuruburi corespunzătoare pentru
fixări de diverse tipuri. Dimensiuni holzșuruburi
4,5x40/5x50/6x60/4,5x45/4,5x60/5x70 mm
Dimensiuni dibluri 4Fast 6,8,10 mm
Dimensiuni dibluri MultiFast 6,8,10 mm

Cod articol - 30950.009.003  

SORTIMENT HOLZȘURUBURI
Set cu separator în cutie metalică cu sortiment
de holzșuruburi pentru fixări în lemn. 
Dimensiuni holzșuruburi
3,5x16mm, 3,5x20mm, 3,5x25mm, 3,5x30mm, 
3,5x35mm, 4x30mm, 4x40mm, 4x50mm, 
4x60mm, 5x50mm, 5x60mm, 5x70mm
Se livrează cu biți TTAP potriviți pentru toate
tipuri de holzșuruburi incluse în set.

Cod articol - 30950.007.002

https://www.fabory.com/ro/hpx-band%c4%83-adeziv%c4%83-de-acoperire-crem-19mmx50m-ma1950/p/MA1950HPX?q=MA1950HPX
https://www.fabory.com/ro/hpx-band%c4%83-adeziv%c4%83-de-acoperire-crem-25mmx50m-ma2550/p/MA2550HPX
https://www.fabory.com/ro/hpx-band%c4%83-adeziv%c4%83-de-acoperire-crem-38mmx50m-ma3850/p/MA3850HPX
https://www.fabory.com/ro/hpx-band%c4%83-adeziv%c4%83-de-acoperire-crem-50mmx50m-ma5050/p/MA5050HPX
https://www.fabory.com/ro/seturi-de-sortimente-%c3%aen-cutii-metalice-maxxfast-diblu-%2b-%c8%98urub-6-8-10/p/30950009003
https://www.fabory.com/ro/seturi-de-sortimente-%c3%aen-cutii-metalice-maxxfast-holz%c8%99urub-3%2c5x16-5x70/p/30950007002
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SET 6 ȘURUBELNIȚE MECANICE
Setul de șurubelnițe mecanice WERA permite utilizatorului
să folosească aceste șurubelnițe ca dălți. Vârful este tratat
termic pentru duritate și zona de impact este metalică
pentru a reduce uzura. Conține 6 piese 1 x PH 1 x 80, 1 x PH 2x100,
1 x 0.6 x 3.5 x 80, 1 x 0.8 x 4.5 x 90, 1 x 1 x 5.5 x 100, 1 x 1.2 x 7 x125

Cod articol - 81992.018.282

69
RON

CLEȘTE INSTALAȚII
Cleștele de instalator KNIPEX este alegerea ideală
pentru lucrul în zone înguste datorită designului
cu lățime redusă. Cele 9 poziții de fixare oferă
capacitate mai mare de prindere cu 30% față de
un clește standard. Capacitate maximă de strângere
46 mm pe profil hexagonal, 50 mm pe profil rotund.

Cod articol - K1088.100.250

SET 10 BIȚI DE PRECIZIE
Setul de 10 biți de pricizie PB Swiss Tools
conține 3 biți lați SH1, SH2, SH3, 2 biți
cruce PH1, PH2, 2 biți cruce PZ1, PZ2 și
3 biți Torx TX10, TX15 și TX20.
Biții au lungimea de 50 mm.

Cod articol - P0334.001.805

https://www.fabory.com/ro/wera-seturi-de-%c8%99urubelni%c8%9be-932-6-932-6-6dlg/p/81992018282
https://www.fabory.com/ro/knipex-cle%c8%99ti-pentru-instala%c8%9bii-8801250-8801-250mm/p/K1088100250
https://www.fabory.com/ro/pb-swiss-tools-seturi-bi%c8%9bi-pb-e6-989/p/P0334001805

