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LICHID DE RĂCIRE F425
Lichid de răcire transparent pentru prelucrări
în metale. Recomandat pentru
aproape toate materialele metalice
atât în prelucrări clasice cât și CNC.
Se diluează cu apă într-un raport de
5-6%, 3% la polizare. Indice refractometru - 1,8.
Se livrează în bidon de 5 litri.

Cod articol - Q7425.062.918

LICHID DE RĂCIRE F470
Lichid de răcire lăptos pentru prelucrări
în metale. Recomandat pentru
aproape toate materialele metalice
atât în prelucrări clasice cât și CNC.
Se diluează cu apă într-un raport de
5-6%. Indice refractometru - 1,1.
Se livrează în bidon de 5 litri.

Cod articol - Q7470.018.918

OCHELARI DE PROTECȚIE LA SUDURĂ
Ochelarii de protecție Honeywell Noris se pot purta peste
o pereche de ochelari de vedere. Sunt recomandați pentru
aplicații de sudură și polizare, au ventilație indirectă și
lentilele de protecție pot fi ridicate rapid.

Cod articol - 805635HON

CASCĂ DE SUDURĂ SHADOW FIX
Cască de sudură fixă cu întunecare automată.
Recomandată pentru Lipire (CC și CA) TIG (CC, puls CC)
TIG CA (Puls) MIG/MAG Puls MIG/MAG și
tăiere/sudură cu plasmă.

Cod articol - C4262.000.005

https://www.fabory.com/ro/lichid-de-r%c4%83cire-f-425/p/Q7425062918?q=%3Arelevance
https://www.fabory.com/ro/lichid-de-r%c4%83cire-f-470-5000/p/Q7470018918?q=%3Arelevance
https://www.fabory.com/ro/honeywell-ochelari-pentru-sudur%c4%83-xanthos-polc/p/805635HON?q=%3Arelevance
https://www.fabory.com/ro/condor-c%c4%83%c8%99ti-pentru-sudur%c4%83-shadow-auto-fix/p/C4262000005?q=%3Arelevance
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149
RON

ADEZIV BLOCARE FILETE
Adezivul LOCTITE® 243 este un blocator
de filete de uz general cu rezistență medie.
Adezivul funcționează pe toate metalele,
inclusiv pe cele cu suprafață pasivă cum
ar fi inox, aluminiu sau acoperiri zincate.
Previne deschiderea asamblărilor filetate
supuse la vibrații, permite dezasamblarea
cu scule de mână clasice.

Cod articol - 90002.243.050

549
RON

139
RON

ADEZIV PENTRU FIXĂRI CILINDRICE
Adezivul LOCTITE® 638 este conceput pentru fixări
ale pieselor cilindrice cu interstiții care se apropie
de 0,25 mm. Adezivul se întărește când este dispus
în aceste spații înguste, în absența aerului atmosferic.
Funcționează atât pe suprafețe metalice active cât
și pe substraturi pasive.
Are o performanță ridicată la temperaturi înalte și
o toleranță ridicată la ulei.

Cod articol - 90006.638.050

Cod articol - 90002.243.250

https://www.fabory.com/ro/loctite-threadlocking-243-albastru-50/p/90002243050?q=loctite+243%3Arelevance
https://www.fabory.com/ro/loctite-threadlocking-243-albastru-250/p/90002243250?q=loctite+243%3Arelevance
https://www.fabory.com/ro/loctite-retaining-compound-638-verde-50/p/90006638050?q=%3Arelevance
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HÂRTIE UTILITARĂ TORK
Hârtia de șters Tork Heavy Duty este ideală pentru
îndepărtarea lichidelor sau uscarea mâinilor. Se poate
folosi împreună cu dispenserele de perete sau podea.

Cod articol - M8050.130.062 - Set de 2 role - 500 de foi - lungime totală 170 m
                                            Dimensiune foaie - 340 x 230 mm 
Cod articol - M8050.130.060 - 1 rolă - 1000 de foi - lungime totală 340 m
                                            Dimensiune foaie - 340 x 360 mm  

159
RON

SET DE ȘURUBELNIȚE DALTĂ
Setul de șurubelnițe daltă de la Wera pot fi folosite pentru
strângerea și desfacerea de șuruburi mecanic cât și prin
lovire. Șurubelnițele pot fi acționte și cu ajutorul unei chei
fixe prin hexagonul de la baza mânerului.
Dimensiuni incluse - 1 x PZ 1 x 80, 1 x PZ 2 x 100, 
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 x 125.

Cod articol - 81992.018.287

DISCURI ABRAZIVE LAMELARE 125 MM
Discurile lamelare Tyrolit Premium Longlife
sunt recomandate pentru aplicații de degroșare
și șlefuire pe oțel inoxidabil.

Granulație 40 - Cod articol - 3H543609
Granulație 60 - Cod articol - 4W306807
Granulație 80 - Cod articol - 4K232507

https://www.fabory.com/ro/search/?text=28SLN
https://www.fabory.com/ro/tork-c%c3%a2rpe-pentru-cur%c4%83%c8%9benie-430-wit-w1-w2-34-24/p/M8050130062
https://www.fabory.com/ro/tork-c%c3%a2rpe-pentru-cur%c4%83%c8%9benie-430-wit-w1-34-37/p/M8050130060
https://www.fabory.com/ro/wera-seturi-de-%c8%99urubelni%c8%9be-932-918-6-932-918-6-6dlg/p/81992018287
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MOLYKOTE LUBRIFIANT PENTRU ASAMBLĂRI
Pastă lubrifiantă pentru fixări și asamblări filetate. Nu conține
plumb, nichel, sulf, clor sau flour. Conține ulei mineral și
lubrifianți solizi speciali. Capacitate ridicată de rezistență la 
sarcini, performanță ridicată la temperaturi înalte, gamă
extinsă de temperaturi de funcționare.
Potrivit pentru șuruburi, piulițe sau bolțuri care sunt supuse la
temperaturi înalte și care sunt realizate din oțeluri rezistente
la temperaturi și fluctuații mari de temperatură - precum inox.

Cod articol - 90710.000.500

MOLYKOTE LUBRIFIANT PENTRU ASAMBLĂRI
Pastă lubrifiantă adezivă pentru fixări și asamblări filetate, fără metal. 
Recomandate pentru asamblări care necesită lubrifiere constantă, în 
special cele care sunt expunse la medii corozive, umede.
Conține uleiuri semi-sintetice, lubrifianți solizi, inhibitori de coroziune.
Protecție ridicată la coroziune, la apă, adeziune foarte bună.
Potrivit pentru conexiuni de asamblare, în special la autovehicule.

Cod articol - 90710.000.500

119
RON

SET SORTIMENT UNGĂTOARE
Compoziţie: Nipluri de ungere conice conform DIN 71412
din oţel zincat. Conţinut: M6x1-45° -90° -180° M8x1-180°
/ M8x1,25-45° -90° -180° M10x1-180° / M10x1,5-180° 
120 bucăţi

Cod articol - 41000.000.177

https://www.fabory.com/ro/molykote-past%c4%83-lubrifiant%c4%83-p-37-500/p/90710000500?q=%3Arelevance
https://www.fabory.com/ro/molykote-past%c4%83-lubrifiant%c4%83-p-40/p/90735001000?q=%3Arelevance
https://www.fabory.com/ro/seturi-sortimente-organe-de-asamblare-9-t-177/p/41000000177
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SET DE DOPURI PVC
Sortiment de dopuri de acoperire orificii,
din PVC negru. Utilizabil între -40ºC și + 135ºC.
Conține 260 de dopuri de diverse dimensiuni.
Recomandate pentru acoperirea de orificii
în tablă.

Cod articol - 9M915656

SET DE INELE TRECERE PVC
Sortiment de inele de trecere prin orificii,
din PVC negru. Utilizabil între -40ºC și + 135ºC.
Conține 200 de inele de diverse dimensiuni.
Recomandate pentru treceri prin orificii în tablă
pentru protejarea cablurilor sau conductelor.

Cod articol - 0S804614

SET DE BRIDE CABLU PVC
Sortiment de bride de cabluri din PVC negru. 
Utilizabil între -40ºC și + 135ºC.
Conține 210 bride de cabluri de diverse dimensiuni.
Recomandate pentru acoperirea de orificii în tablă.

Cod articol - 5H731573

SET DE O-RING-uri NBR 70° Shore
Set conținând 79 de bucăți de o-ring-uri
Dimensiuni Ø 5x1,5 / 6x1,5 / 7x1,5 / 8x1,5 /
8x2 / 10x2 / 12x2 / 11,3x2,4 / 13,3x2,4 /
12x2,5 / 14x2,5 / 15x2,5 / 16x2,5 / 18x3 /
20,2x3 / 22,2x3 / 24,2x3 / 26,2x31

Cod articol - 41000.000.085

https://www.fabory.com/ro/ripca-garnituri-de-trecere-%26-dopuri-1pc/p/0S804614?q=%3Arelevance
https://www.fabory.com/ro/ripca-garnituri-de-trecere-%26-dopuri-assortment/p/9M915656?q=%3Arelevance
https://www.fabory.com/ro/ripca-garnituri-de-trecere-%26-dopuri-1pc/p/5H731573?q=%3Arelevance
https://www.fabory.com/ro/seturi-sortimente-organe-de-asamblare-18-t-85/p/41000000085
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SET SORTIMENT INELE DE SIGURANȚĂ
Compoziţie: Inele de siguranţă pentru axuri conform
DIN 471 şi inele de siguranţă pentru alezaje conform
DIN 472. Dimensiuni: 
Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 mm 
326 bucăţi

Cod articol - 41000.000.156

SET SORTIMENT UNGĂTOARE
Compoziţie: Nipluri de ungere conforme DIN 71412
şi nipluri de ungere montabile din oţel zincat 
Conţinut: M6x1-45° -90° -180° M8x1-45° -90° -180° / 
M8x1,25-45° -90° -180° M10x1-45° -90° -180° / 
M10x1,5-90° -180° Nipluri de ungere montabile: 
6-45° -180° / 8-90° -180° 
123 bucăţi

Cod articol - 41000.000.176

SETURI SORTIMENT ȘAIBE DIN CUPRU
Cod articol - 41000.000.014
Compoziţie: Garnituri de etanşare conform DIN 7603 A
Conţinut: Ø 5x10x1 / 6x10x1 / 7x10x1 / 8x12x1 / 
9x14x1 / 10x16x1,5 / 10,5x17x1,5 / 11x17x1,5 / 
12x16x1,5 / 12,5x20x1,5 / 13x18x2 / 14x18x1 / 
14x20x1,5 / 15x20x2 / 16x22x2 / 16,5x24x2 / 
17x24x2 / 17,5x25x22 
44 bucăţi

Cod articol - 41000.000.015
Compoziţie: Garnituri de etanşare conform DIN 7603 A Cupru 
Conţinut: Ø 18x24x2 / 20x24x2 / 22x26x2 / 24x30x2 / 26x33x2 / 
28x35x2 / 30x38x2 / 32x40x2 / 35x45x2 
90 bucăţi

https://www.fabory.com/ro/seturi-sortimente-organe-de-asamblare-9-t-156/p/41000000156
https://www.fabory.com/ro/seturi-sortimente-organe-de-asamblare-18-t-176/p/41000000176
https://www.fabory.com/ro/seturi-sortimente-organe-de-asamblare-18-t-14/p/41000000014
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PISTOL PIULIȚE NITUIBILE
Pistolul profesional pentru montarea de piulițe 
sau șuruburi nitubile este echipat cu sisteme 
de reglare rapidă și permite schimbarea rapidă
a mandrinelor în funcție de metricul montat.
Dimensiuni disponibile in set - Piulițe - M3-M6
Șuruburi - M4-M6.

Cod articol - 69955.360.001

PISTOL PNEUMATIC POP-NITURI
Pistolul pneumatic pentru montarea pop-niturilor
permite strângerea de pop-nituri cu diametre
între ø 3,0 - 5,0 mm din aluminiu, oțel sau inox.
Presiune aer necesară funcționării - 5-7 bar
Forța de strângere - 7,3 kN
Consum de aer - 1,5 litri la strângere
Cursă strângere - 17 mm

Cod articol - 35770.100.001

SET CONECTORI ELECTRICI
Setul RIPCA de papuci și conectori electrici
se livrează împreună cu cleștele de sertizat
potrivit tuturor conectorilor.
Setul conține cca. 600 de conectori pentru
utilizarea cu conductori electrici de diametre
de la 0,5 la 2,5 mm.

Cod articol - 8U046779 

https://www.fabory.com/scule-pneumatice-de-montare-pop-nituri-ezm1000/p/35770100001
https://www.fabory.com/ro/unealt%c4%83-piuli%c5%a3e-nituibile-mfx-360/p/69955360001
https://www.fabory.com/ro/ripca-conectori-pre-izola%c8%9bi-1pc/p/8U046779

