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 � Rezistenţă ridicată
 � Magnet pentru fixarea cuielor
 � Centru din fibră de sticlă pentru absorbţia şocurilor
 � Forjat în matriţă, întărit şi călit

CioCan magnetiC dulgher 600 g 
Cu Coadă din fibră de stiClă

Cod Buc/bax

581279 12

 � Rezistenţă ridicată
 �  Centru din fibră de sticlă pentru absorbţia şocurilor
 �  Forjat în matriţă, întărit şi călit

CioCan dulgher 560 g  
Coada fibră de stiClă

Cod Buc/bax

581252 24

560G

 � Rezistenţă ridicată
 � Cap durabil din cauciuc
 � Mâner anti-alunecare ergonomic
 � Ideal pentru DIY şi camping

CioCan CauCiuC 450 g Coadă metal

Cod Buc/bax

581251 24

450G

 � Kit complet pentru aplicarea şi îndepărtarea siliconului, 
gletului sau a altor etanşeizanţi.

 � Conţine toate formele necesare finisării perfecte.

Kit apliCare/îndepărtare  
siliCon, glet dt95890

Cod Buc/bax

581297 48
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 �  Lamă elastică din oţel călit
 � Ideal pentru tăierea plăcilor de gips carton şi plăcilor   
aglomerate MDF

 � Mâner anti-alunecare

 � 8 TPI
 � Mâner confortabil pentru apucare în siguranţă
 � Lama rigidă groasă reduce la minim balansul şi vibraţia
 � Cu întrebuinţări multiple, ideal pentru lemn, PVC, plastic 
şi gips carton

 �  Tăiere rapidă, cu dinţi ascuţiţi în trei muchii cu vârf dur, 
ideali pentru o tăiere mai rapidă şi uşoară

 �  Ideal pentru tăierea materialelor de tip vinil, cauciuc, 
plastic şi mochetă.

 �  Sistemul rapid de schimbare a lamelor uşurează 
schimbarea acestora, făcând-o rapidă şi sigură.

 �  Mecanism de blocare pliabil pentru siguranţă sporită.
 �  Design ergonomic pentru utilizare confortabilă.
 �  Clemă de prindere la centură pentru transport uşor.

 �  Lamă retractabilă, pentru siguranţă 
 � Uşor şi rezistent 
 � Ideal pentru tăierea hârtiei,  cartonului,  
pielii, mochetei etc. 

 � 3 lame de rezervă de 18 mm 
 � 3 lame de rezervă de 9 mm

 � 300mm
 �  Bomfaier foarte rezistent, având cadru durabil
 �  Include o lamă de 24 TPI HCS
 �  Mecanism de schimbare rapidă a lamei
 �  2 mânere ergonomice uşor de apucat
 �  Mâner moale pentru confort sporit

fierăstrău pentru gips Carton 
150mm

fierăstrău pentru lemn, pVC,  
gips Carton  500mm

Cutter pliabil Cu lamă 
trapezoidală

set 2 Cuttere 18mm, 9mm și  
6 lame de rezerVă dt60127

fierăstrău pentru gips Carton 
150mm

Cod Buc/bax

581260 48

Cod Buc/bax

581261 24

Cod Buc/bax

581262 48

Cod Buc/bax

581264 48

Cod Buc/bax

581259 Fierastrau pentru metal 24

581278 Pânze bomfaier 300mm 24
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 � 150mm
 � Lamă retractabilă
 � Retragere lină în 8 trepte
 � Ideal pentru tăierea materialelor precum: carton,  
hârtie, piele, mochetă şi altele 

 � Design ergonomic pentru utilizare confortabilă

 � Oţel Cr-V dur
 � Vârf magnetic
 � Mâner din cauciuc pentru apucare în siguranţă

 �  Şurubelniţă universală cu mâner ergonomic pentru 
apucare în siguranţă

 � Oţel S2 ultra rezistent
 �  1 bit, 6 dimensiuni: Phillips şi Pozidrive
 �  PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 & PZ3
 �  Ajută la evitarea deteriorării capetelor de şurub

 � Dimensiunea lamei de 60mm
 �  Lame cu un singur tăiş foarte rezistente, pentru cuţite  
utilitare şi maşini de răzuit

 � Depozitate în cutii pentru distribuire uşoară
 �  Ideal pentru tăierea materialelor precum: carton, hârtie,  
piele,  mochetă şi altele

Cutter Cu lamă retraCtabilă 
trapezoidală

Şurubelniţă magnetiCă 100mm

șurubelniȚă uniVersală Cu Cap 
uniC pentru ph si pz 1,2,3

set 20 lame trapezoidale

Cod Buc/bax

581263 48

Cod Denumire Buc/bax

581266 Dreaptă 5mm 120

581267 PZ1 120

581268 PZ2 120

581269 PH2  120

Cod Buc/bax

581270 48

Cod Buc/bax

581265 48
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 � 6 şurubelniţe izolate
 � cu biţi magnetici şi 
 � mânere ergonomice
 � Include: 
 � Dreaptă: 3mm x 75mm
 � 5mm x 100mm
 � 6mm x 150mm
 � Phillips: PH0 x 75mm
 � PH1 x 100mm
 � PH2 x 150mm

 �  Lungime 400mm şi diametru 80mm
 �  Coadă hexagonală pentru utilizare cu maşini de găurit
 �  Ideal pentru amestecat vopsea, ipsos şi ciment

 �  Ideal pentru tapiţerie, izolaţie mochetă, DIY şi birouri
 � Compatibilitate: capse 4mm-8mm
 �  Compatibil cu capse stil săgeată JT21*
 � Include 100 capse
 � Blocare mâner pentru siguranţă
 �  Operare continuă cu o mână
 �  Corp durabil din oţel  
cu şurub de reglare impact

 �  Include integrat un dispozitiv de scos capse

 � Pentru utilizare DIY şi profesională
 � Deschidere reglabilă
 �  Include rotiţă de tăiere de rezervă
 �  Include alezor pentru curăţarea  
bavurilor interne

 �  Ideal pentru tăierea ţevilor din cupru
 � De la 3mm la 32mm

Include dimensiunile: 
 � PH1 x 80mm
 � PH2 x 38mm
 � PH1 x 150mm
 � PH2 x 100mm
 � 4,0 x 80mm
 � 5,5 x 38mm
 � 6,5 x 125mm
 � 8,0 x 150mm

set 6 Şurubelniţe izolate,  
magnetiCe ph Şi drepte

 amesteCător Vopsea lungime 
400mm

Capsator metaliC tapiţerie  
4-8mm +100 Capse

tăietor ţeVi Cupru 3-32mm  
+ roată rezerVă

set 8 Şurubelniţe  
magnetiCe ph Şi drepte

Cod Buc/bax

581272 24

Cod Buc/bax

581273 48

Cod Buc/bax

581258 Capsator metalic tapiterie 40

581280 Capse 6mm, 7mm 1000

Cod Buc/bax

581274 48

Cod Buc/bax

581271 12

Mixează repede  
şi sigur

Pentru  
folosirea cu maşini 

de înşurubat şi găurit 
electrice

Viteze între 200 şi 700 
RPM, în funcţie de 

materialul amestecat

 � Se potriveşte la orice maşină de găurit.
 � Prindere hexagonală.
 � Pentru amestecarea fără stropire a vopselei 
lavabile şi a adezivilor.

 � Volum maxim de amestecat: 25 l

amesteCător profesional  
pentru Vopsea/adeziV

Cod Buc/bax

581296 48
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 � Rezistenţă ridicată
 � Mânere anti-alunecare
 � Muchie întărită prin inducţie
 � Oţel carbon tratat la cald

 � Rezistenţă ridicată
 � Mânere anti-alunecare
 � Eliberare cu arc
 � Oţel carbon tratat la cald

 � Rezistenţă ridicată
 � Mânere anti-alunecare
 � Eliberare cu arc
 � Oţel carbon tratat la cald

 � Rezistenţă ridicată
 � Mânere anti-alunecare
 � Muchie întărită prin inducţie
 � Oţel carbon tratat la cald

patent-CleŞte Combinat  
200mm

CleŞte miC Cu tăiŞ lateral patent-CleŞte Combinat miC

CleŞte Cu tăiŞ lateral  
200mm

Cod Buc/bax

581253 48

Cod Buc/bax

581255 60

Cod Buc/bax

581256 60

Cod Buc/bax

581254 48

 �  Mâner şi comenzi din Nylon şi ABS 
rezistente la utilizare intensivă.

 � Forţa de strângere 45kg
 � Deschidere maximă 150mm

presă profesională  
45Kg, desChidere 150mm

Cod Buc/bax

581291 24

 � Rezistenţă ridicată
 � Mânere anti-alunecare
 � Eliberare cu arc
 � Oţel carbon tratat la cald

CleŞte miC Cu tăiŞ în Vârf

Cod Buc/bax

581257 60
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Multifuncţională

acoperire cu alamă oţel carbon Nylon

Ideală pentru 
curăţarea bujiilor

Ideală pentru 
îndepărtarea 

ruginii şi exfolierii

Ideală pentru 
capitonare şi 

lucrări de fineţe

 � Mecanism cu cleme pentru fixarea 
rapidă, uşoară şi sigură a hârtiei abrazive.

 � Suprafaţă căptuşită cu spumă, pentru un 
contact uniform cu hârtia abrazivă.

 � Greutate redusă şi formă ergonomică 
pentru uşurinţă în utilizare.

 �  Mânerele cauciucate asigură confort la atingere.
 � Operare cu două mâini.
 � Forma ergonomică oferă uşurinţă în utilizare.
 � Perii din sârmă tratată pentru  rezistenţă mărită la 
abraziune şi la oxidare

 � Lamă de inox cu lungime de 200mm.
 � Ideal pentru finisarea rapidă şi eficientă 
a suprafeţelor mari.

 � Mâner ergonomic cauciucat pentru 
utilizare profesională intensă.

suport ergonomiC de șlefuit 
pentru hârtie abraziVă

perie sârmă profesională  
Cu două mânere „soft grip”

șpaClu „soft grip”  
ergonomiC, inox 200mm dt60170

Cod Buc/bax

581290 48

Cod Buc/bax

581295 36

Cod Buc/bax

581292 30

 � Lungime 230mm.
 � Deschidere maximă 100mm.
 � Putere mare de strângere.
 � Margini zimţate pentru o fixare fermă.
 � Material plastic durabil şi rezistent.
 � Prinderi mobile pentru  fixarea suprafeţelor neregulate.

presă rapidă Cu arC,  
desChidere 100mm dt60616

Cod Buc/bax

581293 48

 � Deschidere maximă 50mm.
 � Putere mare de strângere.
 � Margini zimţate pentru o fixare fermă.
 � Material plastic durabil şi rezistent.
 � Prinderi mobile pentru fixarea suprafeţelor neregulate.

set 3 prese rapide Cu arC, 
desChidere 50mm

Cod Buc/bax

581294 48

 � Ideal pentru uz profesional în industria auto 
şi în construcţii.

 � Material plastic rezistent.
 � Dimensiuni: 38mm, 76mm, 152mm.

set 3 spatule din plastiC  
pentru apliCare Chit auto dt95892

Cod Buc/bax

581298 48
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 � Rezistenţă ridicată
 � Caneluri adânci pentru o apucare mai bună
 � Mecanism de prindere forjat în matriţă, tratat la cald
 � Mâner anti-alunecare

Cheie reglabilă pentru ţeVi

Cod Buc/bax

581275 18

 � Deschiderea cheii 30mm
 � Cheie cu deschidere dreaptă
 � Întărită şi călită

Cheie reglabilă max.31mm,  
lungime 250mm

Cod Buc/bax

581276 36

 � Rezistenţă ridicată
 �  Oţel carbon tratat la cald
 �  Caneluri adânci pentru o apucare mai bună
 � Mânere anti-alunecare cauciucate
 �  Suprafaţă rectificată cu precizie

CleŞte papagal

Cod Buc/bax

581277 24

 � RAFT TEGO Scule și burghie 
Cod: 600261

 � Broşura DEKTON 
 


