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Achiziționați orice articole din PROMOȚIA LUNII
în valoare de 500 RON + TVA până la data de
31.10.2019 și primiți DISCOUNT* o mini-lanternă
cu trepied Stanley S4648.195.111

Achiziționați orice articole din PROMOȚIA LUNII
în valoare de 1000 RON + TVA până la data de
31.10.2019 și primiți DISCOUNT* un set de
tubulare și biți Bahco S5445.000.025

Achiziționați orice articole din PROMOȚIA LUNII
în valoare de 2000 RON + TVA până la data de
31.10.2019 și primiți DISCOUNT* o mașină de
înșurubat pneumatică RR-02SP 5K552955
sau un set de scule de mână Wera 81618.005.939.

*Promoție valabilă în limita stocului disponibil. În lipsa stocului pe un anumit produs, acesta se va înlocui cu un alt produs cu valoare echivalentă.
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SET COMPACT BIȚI ȘI 
TUBULARE
Setul de 26 de piese BAHCO conține
18 biți și 5 tubulare împreună cu un
adaptor rapid și o mini-cheie clichet.
Aceste scule sunt ideale pentru o
multitudine de aplicații, fiind realizate
din oțel de calitate superioară.

Cod articol - 8Z664217

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 6 DĂLȚI PENTRU LEMN
Setul de dălți pentru lemn conține dimensiunile
6,10,12,18,25,32 (lățime lamă). Lamele de tăiere
sunt tratate și șlefuite pentru o rezistență sporită
la coroziune. Mânerul ergonomic asigură o
fixare precisă și permite utilizarea împreună cu
un ciocan. Se livrează într-o cutie din lemn
de înaltă calitate.

Cod articol - S5424.002.434

https://www.fabory.com/bahco-seturi-combinate-2058-s26/p/8Z664217
https://www.fabory.com/ro/bahco-seturi-tubulare-sl25-sl-25-25dlg/p/S5445000025
https://www.fabory.com/bahco-seturi-434s6-434-s6-eur/p/S5424002434
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POLIZOR PNEUMATIC DREPT
Polizorul drept CP9106Q-B se recomandă
pentru șlefuirea sau polizarea în aplicații
de mentenanță. Puterea 240 W, pensetă
de fixare 1/4 inch, viteză de rotație
23000 r.p.m.
Conexiunea de aer 1/4.
Consum de aer 124 l/min
Greutate 700 g.

Cod articol - 6151952106CHPN

SUPORT DE SUSPENDARE 
SCULE PNEUMATICE
Suportul se folosește pentru susținerea la înălțimea
necesară operatorului a unei unelte cu o greutate cuprinsă între
1,0 - 2,0 kg. Permite utilizatorului să realizeze eforturi
repetitive fără a fi obligat să susțină greutatea sculei folosite
în permanență. Suportul are un cablu din inox cu cursă de
1600 mm.

Cod articol - 8941099120CHPN

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

969
RON

https://www.fabory.com/chicago-pneumatic-polizoare-drepte-6151952106/p/6151952106CHPN
https://www.fabory.com/ro/chicago-pneumatic-unelte-speciale-8941099120/p/8941099120CHPN
https://www.fabory.com/ro/chicago-pneumatic-polizoare-unghiulare-cp7550a/p/1B360910
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SET DE BURGHIE HSS
Set de 25 de burghie HSS pentru aplicații de găurire
în materiale cu duritate redusă, folosind viteze reduse
de rotație și viteze reduse de avans.
Dimensiuni incluse - 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6
6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 mm

Cod articol - X8250.001.795

SET DE BURGHIE HSS-G
Set de 25 de burghie HSS pentru aplicații de găurire
în materiale cu duritate medie, folosind viteze mari
de rotație și viteze mari de avans.
Dimensiuni incluse - 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6
6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 mm

Cod articol - X8250.002.795

SET DE BURGHIE HSS-E
Set de 25 de burghie HSS pentru aplicații de găurire
în materiale cu duritate ridicată, folosind viteze mari
de rotație și viteze mari de avans.
Dimensiuni incluse - 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6
6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 mm

Cod articol - X8250.001.840

https://www.fabory.com/ro/maxxfast-jobber-drill-set-din-338-rn-hsse-1-13-25pc-hss-cass/p/X8250001795
https://www.fabory.com/ro/maxxfast-jobber-drill-set-din-338-rn-hssg-1-13-25pc-hssg-cass/p/X8250002795
https://www.fabory.com/ro/maxxfast-jobber-drill-set-din-338-rn-hsse-1-13-25pc-hsse-cass/p/X8250001840
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POLIZOR PNEUMATIC DREPT
Polizor tip biax pneumatic, cu putere de 300 W,
viteză maximă de rotație 15000 r.p.m., pensetă
de fixare unelte 6 mm, consum de aer 4,9 l/s,
cu conexiune aer comprimat PT 1/4 inch,
greutate 560 grame.

Cod articol - 4G561340

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PNEUMATICĂ 
Mașina de înșurubat RR-02SP este recomandată
pentru lucrul pe linii de asamblare industriale, în
special în segmentul automotive datorită greutății 
sale reduse, de doar 1,3 kg și a posibilității de 
reglare a cuplului de strângere în intervalul 1-6 Nm.
Viteză maximă de rotație 1800 r.p.m., consum de
aer 10 l/s, conexiune aer comprimat PT 1/4 inch.

Cod articol - 5K552955

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT 
PNEUMATICĂ CU IMPACT
Mașina de înșurubat RR 18N T cu impact este
recomandată pentru aplicații dificile, fiind 
special creată pentru ateliere auto. Mașina este
limitată la 90 Nm pentru strângerea de piulițe
de prezoane auto, puterea maximă de 815 Nm
fiind aplicată doar la desfacere.
Antrenor de 1/2 inch tip R (cu inel), capacitate
maximă 16 mm, viteză de rotație 7000 r.p.m.
Conexiune aer PT 1/4 inch, consum de aer 
8,2 l/s. Greutate 2 kg

Cod articol - 6Q163711

https://www.fabory.com/red-rooster-polizoare-stift-6mm-15-000-rpm/p/4G561340
https://www.fabory.com/red-rooster-%c8%98urubelni%c8%9be-rr-02sp/p/5K552955
https://www.fabory.com/red-rooster-chei-de-impact-rr-18n-t/p/6Q163711
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LANTERNĂ CU TREPIED
Lanterna cu trepied Stanley poate fi folosită
cu 3, 6 sau 9 baterii, putând astfel oferi lumină
utilă până la 8 zile continuu. Bateriile nu sunt
incluse în pachetul de livrare. Capul înclinabil și
suportul tip trepied oferă foarte multă versatilitate
în aplicații, de la cele industriale până la casnice
sau de agrement.
Dimensiuni - 345 x 127 x 65 mm 

Cod articol - S4648.000.112

MINI-LANTERNĂ CU TREPIED
Lanterna cu trepied Stanley poate fi folosită
cu 3 baterii AAA, având 4 setări de iluminare. 
Bateriile nu sunt incluse în pachetul de livrare. 
Capul înclinabil și suportul tip trepied oferă foarte 
multă versatilitate în aplicații, de la cele industriale
până la casnice sau de agrement.
Dimensiuni - 191 x 93 x 60 mm 

Cod articol - S4648.195.111

MINI-LANTERNĂ CU TREPIED
Lanterna cu trepied Stanley poate fi folosită
cu 3 baterii AAA, având 3 setări de iluminare.
Realizată complet din aluminiu anodizat. 
Bateriile nu sunt incluse în pachetul de livrare. 
Capul înclinabil și suportul tip trepied oferă foarte 
multă versatilitate în aplicații, de la cele industriale
până la casnice sau de agrement.
Dimensiuni - 191 x 93 x 60 mm 

Cod articol - S4648.195.004

https://www.fabory.com/stanley-lanterne-0-95-112-maxlife%2b3-voet/p/S4648000112
https://www.fabory.com/ro/stanley-lanterne-1-95-111-camouflage-3pod-midi/p/S4648195111
https://www.fabory.com/stanley-lanterne-1-95-004-titanium-3pod-midi/p/S4648195004
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SET DE SCULE KRAFTFORM
WOODCRAFT

Setul de 41 de scule de mână include toate
accesoriile necesare unei aplicații clasice în
lemn, atât pentru utilizare manuală cât și pentru
utilizarea cu o mașină electrică.
Setul conține biți, burghie, tubulare, adaptoare,
o șurubelniță și o cheie clichet, toate de cea mai 
înaltă calitate garantată de Wera.

Cod articol - 81618.005.939

799
RON

SET ȘURUBELNIȚĂ PNEUMATICĂ
CU IMPACT + TUBULARE
Șurubelnița pneumatică MI-17MG a fost construită
pentru procese de asamblare/dezasamblare.
Această unealtă este potrivită pentru uz industrial.
Pătrat de antrenare 1/2, capacitate maximă 16 mm,
viteză de rotație 5500 r.p.m., torsiune maximă 650 Nm.
Consum aer 8,8 l/s, conexiune aer PT 1/4 inch.
Setul se livrează cu 5 tubulare de impact cu antrenor
1/2 - 17,19,21,22,24 mm și prelungitor 100 mm.

Cod articol - 9R807489 

CIOCANE ANTI-RECUL
Ciocane din plastic cu cap de lovire umplut
cu material inerțial care elimină posibilitatea
de recul la lovire. Pot fi folosite în intervalul de
temperatură de la –20° la +90°C.

K7149.004.060 - Diametru cap 60 mm - 219 RON
K7149.004.030 - Diametru cap 30 mm - 89 RON

https://www.fabory.com/ro/wera-seturi-bi%c8%9bi-kraft-komp-h1/p/81618005939
https://www.fabory.com/ro/toku-chei-de-impact-1-2-set/p/9R807489
https://www.fabory.com/ro/search/?text=K7149
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CLEMĂ DE FIXARE METALICĂ
150-250 MM
Clema de fixare Westward permite fixarea în intervalul
152-241 mm cu forță maximă de strângere de 
58850 N. Ideală pentru aplicații de fixare pentru suduri,
asamblări cu multiple piese, diferite montaje.

Cod articol - W8202.150.250

BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ ACRILICĂ
Bandă dublu adezivă cu putere foarte mare de fixare.
Realizată special pentru fixarea de semnalizări,
materiale grele, etc. Se fixează foarte bine pe 
metal, sticlă și majoritatea plasticelor. Rezistentă
la solvenți, se poate repoziționa și deci poate înlocui
cu succes șuruburi, pop-nituri, suduri sau adezivi.
Lățime 25 mm, lungime 10 m.

Cod articol - 6T060735

BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ ACRILICĂ
Bandă dublu adezivă cu putere foarte mare de fixare.
Realizată special pentru fixarea de semnalizări,
materiale grele, etc. Se fixează foarte bine pe 
metal, sticlă și majoritatea plasticelor. Rezistentă
la solvenți, se poate repoziționa și deci poate înlocui
cu succes șuruburi, pop-nituri, suduri sau adezivi.
Lățime 19 mm, lungime 10 m.

Cod articol - 4W731053

https://www.fabory.com/ro/westward-clampe-tip-c-ultra-force-150-250mm/p/W8202150250
https://www.fabory.com/ro/hpx-band%c4%83-dublu-adeziv%c4%83-3200-antracit-25mmx10m/p/6T060735
https://www.fabory.com/ro/hpx-band%c4%83-dublu-adeziv%c4%83-3200-antracit-19mmx10m/p/4W731053

