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MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PNEUMATICĂ
CU IMPACT
Mașina de înșurubat cu impact CP 7769 este destinată deschiderii
fixărilor filetate blocate sau strânse foarte puternic, având un
cuplu maxim la deschidere de 1950 Nm.
Antrenorul de 3/4 permite utilizarea de chei tubulare de
dimensiuni mari. Gama normală de cuplu este 407 - 1464 Nm.
Rata de impact - 1200 bpm. Consum maxim de aer - 14,7 l/s.
Conexiune aer 1/4 inch.

Cod articol - 8941077690CHPN
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ȘURUBELNIȚĂ PNEUMATICĂ DREAPTĂ
Șurubelnița pneumatică CP 2621 este destinată utilizării pe linii de asamblare unde
greutatea de 800 de grame, reglarea cuplului fără unelte suplimentare și schimbarea
de sens cu o singură mână înseamnă viteză și ușurință mare de utilizare. 
Cuplu reglabil între 0,8 - 6,5 Nm, consum aer 14,6 l/s, conexiune aer 1/4 inch.

Cod articol - 6151922621CHPN

2599
RON

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT
PNEUMATICĂ CU IMPACT
Mașina de înșurubat cu impact CP 6500 RS este
cea mai performantă în aplicații de producție
și mentenanță. Gama de cuplu 170 - 680 Nm.
Torsiune maximă 850 Nm. Antrenor de 1/2 inch.
Consum de aer 11,8 l/s, conexiune aer 1/4 inch.
Greutate 2,65 kg. 

Cod articol - T025214CHP

https://www.fabory.com/ro/chicago-pneumatic-chei-de-impuls-8941077690/p/8941077690CHPN
https://www.fabory.com/ro/chicago-pneumatic-%c8%98urubelni%c8%9be-6151922621/p/6151922621CHPN
https://www.fabory.com/ro/chicago-pneumatic-chei-de-impact-t025214/p/T025214CHP
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POLIZOR UNGHIULAR PNEUMATIC
Polizorul unghiular CP 7550-A se recomandă
pentru șlefuirea sau polizarea în aplicații
industriale. Puterea 840 W, filet de fixare
M14, interval de mentenață 1000 ore. 
Conexiunea de aer 1/4 pivotantă 360°
Consum de aer 18,9 l/s
Greutate 1,6 kg.
Dimensiune maximă disc 125 mm.

Cod articol - 1B360910 

KIT PISTOL DE ȘLEFUIRE ȘI POLIȘARE
Pistolul de șlefuire și polișare CP 7201 P împreună cu 
accesoriile din kit sunt excelente pentru reparații în zone mici
sau înguste. Compact și ușor, utilizarea sa permite utilizatorului
să finalizeze job-ul mai rapid și mai ușor. Conexiune de aer
1/4, consum de aer 510 l/min, greutate 1,9 kg.
Kit-ul conține pistolul de șlefuire, 1 talpă de prindere de
discuri, 2 discuri de șlefuire și 1 disc de polișare din lână.

Cod articol - 8941172014CHPN

POLIZOR UNGHIULAR PNEUMATIC
Polizorul unghiular CP 9123 este recomandat pentru aplicații generală de mentenanță.
Fiabilitate ridicată și performanțe ridicate datorită puterii de 850 W. Consum de aer 679 l/min.
Conexiunea de aer 3/8 mm. Dimensiune maximă de disc 180 mm. Filet de fixare 5/8 inch. 

Cod articol - 6151959123CHPN
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https://www.fabory.com/ro/chicago-pneumatic-polizoare-unghiulare-cp7550a/p/1B360910
https://www.fabory.com/ro/chicago-pneumatic-ma%c8%99ini-de-%c8%99lefuire-%26-frecare-8941172014/p/8941172014CHPN
https://www.fabory.com/ro/chicago-pneumatic-polizoare-unghiulare-6151959123/p/6151959123CHPN
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ȘURUBELNIȚĂ PNEUMATICĂ
Șurubelnița pneumatică CP 2611 este recomandată
pentru asamblări moderate și intensive în linii de
asamblare industriale. Precizie excelentă și reglarea
ușoară a cuplului permite utilizarea sa în diverse aplicații
și situații. Buton de schimbare a direcție acționat cu o
singură mână. Greutatea 1100 g, conexiune aer 1/4 inch,
consum de aer 10 l/s. 

Cod articol - 6151922611CHPN

FIERĂSTRĂU SABIE PNEUMATIC
Fierăstrăul sabie pneumatic CP 7901 este o unealtă
premium pentru toate aplicațiile de tăiere în situații
de mentenanță, producție sau instalare. Având un nivel
redus de vibrații oferă comfort mărit utilizatorului și deci
o productivitate mărită. Consum de aer 156 l/min,
conexiune aer 1/4 inch. 10.000 de percuții pe minut.

Cod articol - 8941079011CHPN
 

MANDRINE DE FIXARE 

Mandrinele Westward sunt destinate
fixărilor de piese pentru operații de găurire
sau frezări ușoare.
Montare orizontală, realizate din oțel.

Cod articol - W8226.000.003 - 369 RON
Deschidere 82 mm
Lățime fălci 70 mm

Cod articol - W8226.000.005 - 329 RON
Deschidere 127 mm
Lățime fălci 111 mm

https://www.fabory.com/ro/chicago-pneumatic-%c8%98urubelni%c8%9be-6151922611/p/6151922611CHPN
https://www.fabory.com/ro/chicago-pneumatic-fer%c4%83straie-8941079011/p/8941079011CHPN
https://www.fabory.com/ro/search/?text=W8226
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SET DE BURGHIE PENTRU LEMN
Setul BAHCO de burghie pentru lemn conține dimensiunile
13, 16, 18, 20, 22, 25, 32, 28 mm. Tijă de prindere cu
hexagon pentru utilizarea cu șurubelnițe electrice.

Cod articol - 5C018265

SET DE CHEI TUBULARE & FIXE
Set de înaltă calitate de la BAHCO.
Conține 91 de scule individuale
Chei tubulare 1/2 & 1/4, chei fixe și biți
pentru toate aplicațiile de întreținere și
reparații. Toate într-o cutie solide din plastic.

Cod articol - S5840.000.115

SET ZENCUITOARE
Conține 4 scule de înaltă calitate pentru realizarea
de locașuri zencuite. Dimensiunile 2-4, 5-10, 10-15 și 15-20.

Cod articol - U6378.001.775

ROLĂ PROSOAPE DE HÂRTIE
Rolă cu capacitate mare - până la 1224 de prosoape
de mână individuale per rolă. Lungime 300 m, 
dimensiune prosop 21 x 19 cm. Un singur strat. Culoare
albă.

Cod articol - M8005.290.057 

https://www.fabory.com/ro/bahco-seturi-bi%c8%9bi-sb-9529-s8/p/5C018265
https://www.fabory.com/ro/bahco-seturi-tubulare-s910-1-4%2b1-2-91-prts/p/S5840000115
https://www.fabory.com/ro/fabory-set-zencuitoare-4pc/p/U6378001775
https://www.fabory.com/ro/tork-prosoape-290057-univ-white/p/M8005290057


Disponibile online pe www.fabory.com/ro Prețurile nu includ T.V.A.

2599
RON

2599
RON

699
RON

PISTOL DE CUIE PROFESIONAL
Capsatoarele electrice RAPID PRO BN64, produse
în Suedia, sunt destinate aplicațiilor de amenajări
interioare sau exterioare unde este necesară viteză
de lucru. Cu acumulatorii de 18 V Li-Ion se pot instala
cca 500 de cuie per încărcare.
Pentru cuie tip 16A, 32-64 mm.
Viteză maximă de lovire 60 pe minut.
Greutate 4,3 kg.

Cod articol - 1B134884 

PISTOL DE CUIE PROFESIONAL
Capsatoarele electrice RAPID PRO BN50, produse
în Suedia, sunt destinate aplicațiilor de amenajări
interioare sau exterioare unde este necesară viteză
de lucru. Cu acumulatorii de 18 V Li-Ion se pot instala
cca 500 de cuie per încărcare.
Pentru cuie tip 18GA, No.8, 25-55 mm.
Viteză maximă de lovire 60 pe minut.
Greutate 4 kg.

Cod articol - 2O786630

EXTRACTOR CU 2 FĂLCI
Extractorul cu 2 fălci KUKKO este destinat
utilizării în aplicații de mentenanță și reparații
unde este necesară scoaterea unui rulment,
roți de antrenare, discuri, ș.a.m.d. fixate sau
blocate pe un ax. 
Distanța maximă dintre fălci - 250 mm
Adâncimea maximă posibilă - 200 mm
Torsiunea maximă admisă - 300 Nm
Pot fi folosite atât intern cât și extern.

Cod articol - E9019.020.003

https://www.fabory.com/ro/rapid-capsatoare-electrice-bn64/p/1B134884
https://www.fabory.com/ro/rapid-capsatoare-electrice-bn50/p/2O786630
https://www.fabory.com/ro/kukko-extractoare-20-3%2b-20-3%2b250x200-mm/p/E9019020003
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SET 3 MICROMETRE
Setul Westward conține 3 micrometre pentru
măsurători de precizie în intervalele 0-25 mm,
0-50 mm și 0-75 mm. Se livrează în cutie de
depozitare împreună cu un set de accesorii.
Pot lucra în sistem metric sau imperial și au o
rezoluție de 0,001 mm.

Cod articol - W6300.000.015

ȘUBLER CU AFIȘAJ LED DIGITAL
Șublerul Vogel, produs în Germania, poate măsura
cu precizie de 0,01 mm în intervalul 0,01-150 mm.
Lucrează atât în sistemul metric cât și imperial.
Afișajul mare și clar și construcția din oțel inoxidabil
înseamnă ușurință mare în utilizare și fiabilitate.

Cod articol - 2E192034

ȘUBLER CU AFIȘAJ LED DIGITAL
Șublerul Mitutoyo, produs în Japonia, poate măsura
cu precizie de 0,01 mm în intervalul 0,01-150 mm.
Lucrează atât în sistemul metric cât și imperial.
Afișajul mare și clar și construcția din oțel inoxidabil
înseamnă ușurință mare în utilizare și fiabilitate.

Cod articol - M5200.500.181

de la
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RAPORTOARE 0°-180°
Raportoarele Vogel, produse în Germania, sunt 
destinate măsurării și marcării de valori unghiulare
în diverse aplicații în lemn sau metal.

120/150 mm - Cod articol 1Z537133 - 69 RON
150/200 mm - Cod articol 6S708766 - 85 RON
200/300 mm - Cod articol 7H241901 - 129 RON

https://www.fabory.com/ro/westward-seturi-micrometre-externe-2ymz9-0-to-75-elec-/p/W6300000015
https://www.fabory.com/ro/vogel-%c8%98ublere-afi%c8%99aj-digitale-150mm/p/2E192034
https://www.fabory.com/ro/mitutoyo-%c8%98ublere-afi%c8%99aj-digitale-500-181-30-181-30/p/M5200500181
https://www.fabory.com/ro/search/?text=32251*
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ȘUBLER CLASIC
Șublerul mecanic Mitutoyo, produs în Japonia,
poate măsura în intervalul 0,05-150 mm cu
precizia de ±0,05 mm. Realizat din oțel
inoxidabil cu un finisaj de înaltă calitate.
Poate măsura în unități metrice și imperiale.
Cod articol - M5205.530.104

ȘUBLER CLASIC
Șublerul mecanic Vogel, produs în Germania,
poate măsura în intervalul 0,05-150 mm cu
precizia de ±0,05 mm. Realizat din oțel
inoxidabil cu un finisaj de înaltă calitate.
Poate măsura în unități metrice și imperiale.

Cod articol - 5S627394

MĂNUȘI DE PROTECȚIE
Mănușile X-Grip Thermo sunt potrivite pentru
lucrul în medii cu temperatură scăzută.
Palma acoperită cu latex oferă o dexteritate
sporită. Conforme cu EN 388 / EN 511.
Cod articol - U8000.002.061

MĂNUȘI DE PROTECȚIE
Mănușile de protecție CONDOR CB9009 sunt
potrivite pentru aplicații standard de producție
sau mentenanță unde nu este necesară protecție
sporită a mâinilor.
Mărimea L (9) - cod articol C4180.012.005
Mărimea XL (10) - cod articol C4180.012.010

DOPURI PROTECȚIE AUZ
Dopurile CONDOR din spumă PU, de unică
folosință oferă comfort și protecție în zone
cu nivel ridicat de zgomot. Clasificare SNR
37 dB. Se livrează în cutie cu 200 de perechi.

Cod articol - C4275.000.005

https://www.fabory.com/ro/mitutoyo-%c8%98ublere-104-0-150mm/p/M5205530104
https://www.fabory.com/ro/vogel-%c8%98ublere-150mm/p/5S627394
https://www.fabory.com/ro/oxxa-universale-acryl-x-grip-thermo-thermo-51-850-oxxa-x-grp-thermo-10/p/U8000002061
https://www.fabory.com/ro/search/?text=C4180012*
https://www.fabory.com/ro/condor-dopuri-pentru-urechi-portocaliu-puf-03/p/C4275000005

