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003THE BEST TOOL FOR YOU

ESAB HEGESZTŐGÉPEK
REBEL EMP 215IC  
HEGESZTŐGÉP
Professzionális MIG teljesítmény, a porbeles huzallal történő hegesztést is ideértve. › Kiváló bevonatos pálcával végzett hegesztési teljesítmény, a korrózióálló acélt is ideértve › Csúcsminőségű teljesítmény minden eljárásban › 5 KW (230V) generátorral működik › Intuitív nagyméretű (86 mm) színes LCD/TFT kijelző › Könnyű váltás az eljárások között › Beépített kézikönyv a kijelzőn, pótalkatrész-jegyzék, útmutató a hegesztési paraméterekhez › Öt fogantyús, kerekes tartókeret a könnyű szállítás és kezelés érdekében

ESAB CADDY MIG C200I HORDOZHATÓ MIG/MAG INVERTERES 
HEGESZTŐGÉP
A készülék alkalmas ötvözetlen és erősen ötvözött acél vagy alumínium hegesztésére, vagy horganyzott lemezek MIG/MAG forrasztására. Használható tömör vagy önvédő porbeles huzalhoz. 
Megbízható készülék javításhoz. A QSet™ révén könnyű a gép beállítása, egyenletes a minőség és egyszerű a kezelés. A PFC (teljesítmény tényező korrekció) 30%-kal nagyobb hegesztési 
teljesítményt biztosít ugyanarról a biztosítékról.

Előnyei: › 0,5 és 6,0 mm közötti átmérőjű lemezekhez › 0,6 és 1,0 mm közötti átmérőjű huzalokhoz › Hordozható › Könnyű és egyszerű használat › Anyagátmérőhöz paraméterezhető beállítások › Szerkezeti acél és saválló acél › Alumínium › MIG forrasztás horganyzott lemezen

Műszaki adatok: › Tápfeszültség: 230V, monofázisú 50/60 Hz › Biztosíték (lomha): 16A › Maximális hegesztőáram: 200 A › Megengedett terhelés: 25% 180 A; 100% 100 A › Beállítási tartomány: 30 - 200A › Huzal előtolási sebesség: 2 – 12 m/min › Méretek HxSZxM: 449x198x347 mm › Tömeg pisztollyal és kábellel: 11,5 kg › Védettség: IP23C

Tulajdonságok Rebel EMP 215ic Rebel EMP 235ic
Áramtartomány 5–150 A (120 V); 5–240 A (230 V) 5–150 A (120 V); 5–250 A (230 V)

MIG hegesztési teljesítmény
130 A/20.5 V (120 V) @ 20% bekapcsolási idő 230 A/25,5 V (120 V) @ 40% bekapcsolási idő
205 A/24.3 V (230 V) @ 25% bekapcsolási idő 235 A/26 V (230 V) @ 40% bekapcsolási idő

MMA hegesztési teljesítmény
90 A/23.6 V (120 V) @ 40% bekapcsolási idő 90 A/23.6 V (120 V) @ 40% bekapcsolási idő
180 A/27.2 V (230 V) @ 25% bekapcsolási idő 210 A/28.4 V (230 V) @ 40% bekapcsolási idő

TIG hegesztési teljesítmény
130 A/15.2 V (120 V) @ 40% duty cycle 200 A/18 V (120 V) @ 40% duty cycle
180 A/17.2 V (230 V) @ 30% duty cycle 240 A/19.6 V (230 V) @ 40% duty cycle

Max. lemezvastagság 3/8 in. (9.5 mm) 1/2 in. (12.7 mm)
Védettség IP23S IP23S
Generátor méretek 3.7 kVA (110 V); 7.5 kVA (230 V) 3.7 kVA (110 V); 7.5 kVA (230 V)
Súly 18 kg 24 kg
Méretek 406 mm x 229 mm x 584 mm 673 mm x 292 mm x 495 mm
Garancia 3 év 3 év 

Ajánlott iparágak Gyártás, javítás és karbantartás, gépjárműipar és restaurálás, mechanikai  
vállalkozás, építőipar, mezőgazdaság, hőellátó rendszerek, szakiskolák Gyártás, javítás és karbantartás, építőipar, gépipar, mezőgazdaság, szakiskolák

Szállítási terjedelem
MXL 200 MIG pisztoly 3 m, elektródatartó készlet 3 m kábellel, 3 m testkábel, 4,5 m gáztömlő és 
gyors csatlakoztató, 200 mm átmérőjű cséve OK Aristorod 12.50 0.8 mm huzallal, tartalék előtoló 
görgők és áramátadók 0,6 – 0,8 – 1,0 mm huzalhoz.

MXL 200 MIG pisztoly 3 m, elektródatartó készlet 3 m kábellel, 3 m testkábel, 4,5 m gáztömlő és 
gyors csatlakoztató, 200 mm átmérőjű cséve OK Aristorod 12.50 0.8 mm huzallal, tartalék előtoló 
görgők és áramátadók 0,6 – 0,8 – 1,0 mm huzalhoz.

REBEL EMP 235IC  
HEGESZTŐGÉP
Professzionális MIG teljesítmény, a porbeles huzallal történő hegesztést is ideértve. › Kiváló bevonatos pálcával végzett hegesztési teljesítmény, a korrózióálló acélt is ideértve › Csúcsminőségű teljesítmény minden eljárásban › 5 KW (230V) generátorral működik › Intuitív nagyméretű (86 mm) színes LCD/TFT kijelző › Könnyű váltás az eljárások között › Beépített kézikönyv a kijelzőn, pótalkatrész-jegyzék, útmutató a hegesztési paraméterekhez › Öt fogantyús, kerekes tartókeret a könnyű szállítás és kezelés érdekében

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!114540 0700300985

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!121639 0700300989

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!039166 0349312030

Szállítási terjedelem: › Hegesztőpisztoly 3m kábellel, tápkábel, 
3m dugvillával, védőgáz-tömlő 4,5m 
tömlőbiztosítóval és gyorscsatlakozóval, 
testkábel csatlakozóval és csipesszel, 
hordszíj, kopó alkatrészek 0,8 mm-es 
huzalhoz és használati útmutató. 1 kg OK 
Autrod 12.51, 0,8 mm



004THE BEST TOOL FOR YOU

ESAB BUDDY ARC 145 HEGESZTŐGÉP
A Buddy™ Arc 145 egy robusztus és tartós áramforrás hivatásos hegesztő számára. A gép korszerű hegesztési 
tulajdonságait és megbízhatóságát a legújabb IGBT technológia biztosítja a hivatásos hegesztők számára › Kiváló ívstabilitás – zavarmentes hegesztés › Generátor kompatibilis – alkalmas generátoros táplálásra › Könnyű használni – állítsa be az áramot, és hegesszen kiváló eredménnyel › Praktikus kialakítás – az áramforrást könnyen hordozhatóvá, bárhol használhatóvá teszi › Robusztus kialakítás – durva hatásoknak is ellenáll › Hálózati kábel hosszabbítóval is használható – nagy hatáskörben alkalmazható
Alkalmazási terület: › Gyártás és karbantartás › Helyszíni javítás/karbantartás › Acélszerkezetek › Általános gyártás › Mezőgazdaság › Tápfeszültség V/f Hz: 230/1 50/60 › Biztosíték (lomha) A: 16 › Terhelhetőség: 40 °C, MMA › 15% bekapcsolási tényező, A/V: 145/25,8 › 60% bekapcsolási tényező, A/V: 70/22,8 › 100% bekapcsolási tényező, A/V: 55/22,2

ESAB BUDDY ARC 180 HEGESZTŐGÉP
Általános igények kielégítésére, a legkisebb méretben, a megszokott minőségben és megbízhatósággal! › Robusztus és pehelysúlyú bevontelektródás (MMA) hegesztőgép Live TIG funkcióval  › Hatékony ventilátoros hűtés három nagyfelületű hűtőbordával › Kézi fogantyúval és vállpánttal a kényelmes szállításért › Ajánlott a legtöbb fém (ötvözetlen, ötvözött, rozsdamentes acél, öntöttvasak) egyenáramú (DC) MMA hegesztéshez a 

hegesztési polaritás megfordításával és megfelelő elektródával alumínium hegesztésre is alkalmas › Elektródaméret: 1,6 mm–3,25 mm › Hálózati feszültség, biztosíték: 230V – 50/60Hz / 25 A › Bekapcsolási idő/terhelhetőség 40 °C-on (MMA): 30% 180 A / 60% 125 A / 100% 100 A › Bekapcsolási idő/terhelhetőség 40 °C-on (AWI): 35% 180 A / 60% 130 A / 100% 100 A › Hegesztőáram: 5-180 A DC › Üresjárási feszültség: 59,8 V › Méret: 310 × 140 × 230 mm › Tömeg: 6,0 kg › IP védelem: IP 23SA IP 23SA  › Szállítási terjedelem: 3 méter hegesztőkábel és testkábel › Garancia idő: 2 év

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!056878 0700300680

ESAB HEGESZTŐGÉPEK

 › Beállítási tatomány MMA (DC), A: 10-145 › Üresjárási feszültség, V: 63 › Effektív primer áram I1eff (MMA): 10,8 A › Méretek H × Sz × M, mm: 280 × 120 × 220 › Tömeg: 3,6 kg › Védettségi besorolás IP 23S › Alkalmazási besorolás S › Szállítási terjedelem: 3 méter hegesztőkábel és teskábel › Garancia idő: 2 év

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!056876 0700300884

ESAB RENEGADE ET 300I EU INVERTERES HEGESZTŐGÉP
 › A Renegade egy inverteres, nagyfrekvenciás TIG és MMA pálcás hegesztőgép, mely súlyához képest extrém teljesítményt nyújt. Kompakt méreteiből adódóan könnyen hordozható egyik helyszínről 
a másikra. Folyamatos terhelhetősége és a hosszú kábelek által nyújtott hordozhatósága miatt mind üzemi, mind szabadtéri hegesztési eljárásokra tökéletes megoldás. › Az automatikus bemeneti feszültséget érzékelő szenzorral felszerelt hegesztőgép használható 208V-528V-os háromfázisú vagy 230 V-os egyfázisú hálózatokon.

Jellemzők: › Súlyához képest kiemelkedő teljesítmény a legkompaktabb formában. Robusztus kompozit burkolattal a tartósság érdekében a legzordabb környezetben is. › Széles bemeneti feszültségtartományban, egyfázisú és háromfázisú áramforrással is dolgozhat az akár 100 méteres kábellel › Könnyen leolvasható és a gyors beállítást lehetővé tévő kijelző növeli a pontosságot és csökkenti az állásidőt › Használja a kettősáramú üzemmód kapcsoló funkcióját két kimeneti áram szint közötti átkapcsoláshoz, amely szabályozza  
fajlagos hőbevitelt és hegfürdő méretét. A háttér áramerősség a hegesztési áramerősség százalékaként állítható és azzal együtt változik › A vékony fémlemezek hegesztéséhez lehetőség van impulzus és impulzus nélküli üzemmódra is › A moduláris rendszer lehetővé teszi a vízhűtőhöz és a kocsihoz történő szerszám nélküli csatlakozást › A gépet szélsőséges körülmények közötti használatra tervezték, akár 55?C-os hőmérsékletig használhatja.

Javasolt felhasználás: › Hajógyártás › Építőipar › Csővezeték építés › Javítás és karbantartás › Nehéz megmunkálás › Ipari és általános szerelés

ESAB VÍZHŰTŐ EC1000 COMPLETE
 › Vízhűtő berendezés Esab Renegade ET 300i/iP hegesztőgépekhez. A moduláris rendszer lehetővé teszi 
a vízhűtőhöz és a kocsihoz történő szerszám nélküli csatlakozást. › Energiafelvétel: 24 V DC, 3,0 A › Hűtési teljesítmény: 0,9 kW › Zaj (Állandó hangnyomás üresjárás esetén):< 70 dB (A) › Hűtőközeg mennyisége: 1,5 l › Maximális vízáramlás: 1,8 l/perc › Max. nyomásemelkedés a hegesztőpisztolynál Qmax:4,5 bar (65 psi) › Üzemi hőmérséklet: -10 °C-tól +40 °C-ig › Szállítási hőmérséklet: -20 °C-tól +55 °C-ig › Méretek (H × Sz × M): 540 × 200 × 170 mm › Tömeg üresen: 8 kg › A készülékház érintésvédelmi osztálya: IP23

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158152 0445100900

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!145305 0445045880

 › Bányászat › Acélszerkezet építés › Opcionális távvezérlők: › ER 1 többfunkciós távvezérlő beépített kijelzővel › MMA 3 Hagyományos távvezérlő az áramerősség állításához
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ESAB HEGESZTŐGÉPEK
ESAB CADDY TIG 2200I INVERTERES 
HEGESZTŐGÉP + TXH 201
 › Minőségi AWI hegesztésre tervezve ötvözetlen, az ötvözött és rozsdamentes acélhoz › Egyszerű használat – letisztult hegesztési paraméter megjelenítés. › ESAB 2-program funkció – lehetőség az előprogramozásra és a programok közötti váltásra a hegesztés ideje alatt. › Impulzusívű AWI hegesztés – a hőbevitel és a hegesztőfürdő fokozott ellenőrzése. › Micro Pulse – minimalizálja a hőhatásövezetet, különösen vékony anyagok esetében › ArcPlus™ II jobb hegesztési jellemzők egyszerűsíti az Ön munkáját, jobb minőségű hegesztést  
eredményez kevesebb utómegmunkálással. › Valós MMA hegesztési jellemzők – melegindítás és íverőbeállítás › Extra hosszú hálózati kábel lehetőség – lényegesen nagyobb munkaterületet biztosít › A Caddy® Tig berendezések két különböző kezelőfelülettel kaphatóak (TA33, TA34). Mindkettő rendelkezik  
az MMA hegesztéshez és AWI(DC) hegesztéshez szükséges összes funkcióval, HF ívgyújtással vagy LiftArc™-al. › Tápfeszültség: 230 V › Áramtartomány TIG (DC): 3-220A  › Áramtartomány MMA (DC): 4-170A › Szállítási terjedelem: 3m tápkábel CEE villásdugóval, 3m testkábel, 2m gáztömlő rögzítő bilincsekkel.

ESAB CADDY TIG 2200IW TA33 
INVERTERES HEGESZTŐGÉP + TXH 251W
 › A Caddy™ áramforrások nagy terhelést is bíró, OKC 50 csatlakozókkal készülnek. A kompakt kialakítás 
és polimer burkolat révén nagyfokú ütésállóság és könnyű szállíthatóság jellemzi. Nagyteljesítményű 
hűtőegység és a gondos kialakítás biztosítja a tartósságot még durva üzemi körülmények között is. A 
nagy hűtőegység és az átgondolt kialakítás biztosítják a hosszú élettartamot a legkeményebb munka-
környezetben is. › A beépített ArcPlus™ II funkció tovább javítja az ívstabilitást kevesebb fröcsköléssel és az ív könnyebb 
újragyújtásával. A Caddy® gépeket úgy alakították ki, hogy a gép fő komponensei tiszták maradnak, 
nem porosodnak. A Caddy® kielégíti az IP 23 védettség követelményeit, azaz szabadban is használható. 
A jól bevált konstrukció és a kiváló hegesztési tulajdonságok teszik a gépeket megbízhatóvá a minden-
napi használat számára. › A Caddy™ áramforrások aktív PFC (Power Factor › Correction) áramkörrel készülnek, ami arra szolgál, hogy a tápellátás rendelkezésre álló kapacitásából 
a lehető legtöbb hasznosuljon a hegesztés számára.  › Szállítási terjedelem: 3m tápkábel CEE villásdugóval, 3m testkábel, 2m gáztömlő rögzítő bilincsekkel.

ESAB BUDDY TIG 160 HF AWI/MMA 
INVERTERES HEGESZTŐGÉP
 › A Buddy Tig 160 egy robusztus és strapabíró áramforrás. A gép csúcstechnológiájú hegesztési teljesít-
ményt nyújt és megbízhatóságot a legújvabb, kiváló minőségű IGBT technológiának köszönhetően. › Ideálisan használható: › Gyártóművi és karbantartó feladatokhoz › Helyszíni karbantartáshoz/javításhoz › Hegesztett szerkezetekhez › Gépgyártásban › Mezőgazdaságban › Szállítási terjedelem: 3m hegesztő- és testkábel készlet 4m HF TIG égő

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Kezelőfelület típus
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158153 0460450881 TA33
158154 0460450883 TA34

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158155 0460450884

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!078493 0700300681

 › Tápellátás 400 VAC › Fázis 3 -fázisú › Frekvencia 50/60 Hz › Biztosíték (lomha) 10 A (230 V) › Energiatakarékos mód 91 W › Névleges teljesítmény 11,3 kVA › Maximális kimenő teljesítmény 300 › A Maximális teljesítménymutató 0.96 › Maximális hatékonyság - AWI 89 % › Maximális hatékonyság - TIG 85 % › Üresjárási feszültség 48 V › Üresjárási feszültség - VRD 32 V
Terhelhetőség - AWI: › 40% bi 300 A / 32.0 V › 60% bi 250 A / 30.0 V › 100% bi 200 A / 28.0 V

Terhelhetőség - TIG: › 40% bi 300 A / 22.0 V › 60% bi 250 A / 20.0 V › 100% bi 200 A / 18.0 V › Beállítási tartomány 5 – 300 A › Minősítés CE › Alkalmazási besorolás S › Védettség IP23 › Tápkábel 3 m 4×2,5 mm² (230 V) › Csatlakozó típusa CEE 32 A › Méretek (HxSzxM) 460 x 200 x 320 mm › Tömeg: 15 kg › Garancia: 3 év › Szállítási terjedelem: 3 méteres hálózati kábellel, 
vállpánttal, és 5 méteres testkábel-készlettel

ESAB RENEGADE ES 300I HEGESZTŐGÉP 
Legfőbb előnye a hordozhatósága és a teljesítménye. A Renegade ES 300i egy inverteres MMA hegesztőgép, mely súlyához képest extrém teljesítményt nyújt. Kompakt méreteiből adódóan könnyen hordozható egyik munkavégzési 
helyszínről a másikra. Folyamatos terhelhetőségét és a hosszú kábelek által nyújtotta hordozhatóságát kihasználva tökéletes megoldást biztosít mind üzemi, mind szabadtéri hegesztési eljárások során. A hegesztőgép rendelkezik 
egy automatikus bemeneti feszültséget érzékelő szenzorral és használható mind 230 V monofázisú, mind480 V háromfázisú hálózatokon. Professzionális AWI hegesztés akár 6 mm átmérőjű elektródával és hosszú üzemi kapacitás 
300A biztosítása mellett 40%-os terhelés mellett. A készülék az aktuális beállításnak megfelelően automatikusan alkalmazza a megfelelő indítási-és leállítási paramétereket. Egy nagyteljesítményű feszültségfokozó további ívfe-
szültséget biztosít a cellulóz elektródákkal való hegesztés teljesítményének növelése céljából. Három különböző eltárolható hegesztési paraméter az egyszerű és gyors kiválasztás céljából. egyszerű váll szíj, kopó alkatrészekkel 
felszerelt pisztoly (0,8 mm-es huzalhoz). Javasolt felhasználás: hajógyártás, magas-és mélyépítés, vezetékrendszerek kialakítása, felrakó-és javító hegesztési eljárások, nehézipar, ipari és általános gyártási eljárások, bányászat.

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116868 0445250880
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ESAB HEGESZTŐGÉPEK, PLAZMAVÁGÓK
ESAB RENEGADE INVERTERES 
HEGESZTŐGÉP ET 300 IP EU
 › A kompakt gép súlyához képest extrém teljesítményt nyújt › Robusztus burkolata még durva körülmények között is megvédi a gépet › A gépet szélsőséges körülmények közötti használatra is felkészítettük, akár 55ºC-os hőmérsékletig 
használhatja › Egyfázisú és 3 fázisú tápellátást is választhat, és akár 100 méteres hosszabító kábellel is hegeszthet › A jól látható digitális kijelzőn gyorsan beállíthatja a hegesztési paramétereket, így pontosabban he-
geszthet és kevesebb idő esik ki a munkából › A vékony fémlemezek hegesztéséhez lehetőség van impulzus üzemmódra is › Gyorscsatlakozós moduláris rendszer a vízhűtőhöz és a kézikocsihoz › Szállítási terjedelem: Renegade ET 300iP 3 m hálózati kábellel és csatlakozódugóval,  
5 m visszavezető kábel és fogó, 2 m gáztömlő kapcsokkal

ESAB CADDYARC 201I INVERTERES 
HEGESZTŐGÉP
 › A Caddy™ áramforrások nagy terhelést is bíró, OKC 50 csatlakozókkal készülnek. A kompakt kialakítás és polimer 
burkolat révén nagyfokú ütésállóság és könnyű szállíthatóság jellemzi. Nagyteljesítményű hűtőegység és a gondos 
kialakítás biztosítja a tartósságot még durva üzemi körülmények között is. › Professzionális alkalmazásokra › Négy különböző kezelőpult közül lehet választani › A PFC (Power Factor Correction) pedig javítja a generátorról történő táplálás feltételeit, miközben a Ø 2,5 mm² -es 
tápkábel akár 100 m-ig hosszabbítható a felharmonikusok okozta teljesítményveszteség nélkül. › IP 23 védettség alkalmassá teszi szabadban végzett munkákhoz › Robusztus burkolat teszi különösen ütésállóvá › Hőkioldós túlterhelés védelem › Szerelési és gyártási műveletekhez › Javításhoz és karbantartáshoz

ESAB PLAZMAVÁGÓ CUTMASTER 60I
 › Remek teljesítményével és kategóriájában a legjobb teljesítmény/tömeg arányával a Cutmaster 60i 
készülék az egyedülállóan hosszú vágóívvel rendelkező SL60QD 1Torch égővel lenyűgöző és megyőző 
felhasználói élményt nyújt a felhasználási céltól függetlenül.

Jellemzők: › 50% bekapcsolási idő 60 A esetén, hordozható, több helyen megragadható fogantyús, védőkeretes 
készülék › Az ipari SL60QD 1Torch égő ATC® (Advanced TorchConnector–Fejlett égő csatlakozó) révén az 
égőmarkolatot vagy a vezetéket külön is lecserélheti a szabadalmaztatott SureLok® technológia 
segítségével › Maximum 20 mm ajánlott vágási kapacitás,38 mm legnagyobb darabolási teljesítmény és 16mm-es 
lyukasztás › Jól látható, nagy méretű kijelző, gázoptimalizáló technológia és kopóalkatrész cserejelző teszi a 
beállítást és a használatot egyszerűvé és termelékennyé › A CutmasterBlack sorozatú elektróda tartozék a kopóalkatrészek maximum 60%-kalhosszabb 
élettartama érdekében › Az iparágban egyedülálló 3 éves jótállás a tápegységre, 1 éves jótállás az égőre!

ESAB PLAZMAVÁGÓ CUTMASTER 80
 › Mindössze 19,5 kg-os tömege ellenére az ESAB Cutmaster 80 kiváló vágási teljesítményt biztosít. Bár 
mérete megtévesztoen kicsi, a készülék vágási kapacitása 25 mm, legnagyobb darabolási 
teljesítménye pedig 38 mm. Az összes többi TRUE™ ESAB Cutmaster készülékhez hasonlóan ez a 
készülék is 1Torch® égővel van felszerelve. A komplett csomag a következoket tartalmazza: konzol, 
SL60 1Torch égő, pótalkatrészkészlet, levegoszűrő/-szabályozó, testkábel és testcsipesz, valamint 
tápkábel (csatlakozó nélkül).

Jellemzők: › True Cut – 25 mm › Gyorsan lecsatlakoztatható égő a könnyű karbantartás vagy a gépi égőre váltás érdekében › Automatikus újragyújtás fémhálón és expandált lemezen a még nagyobb termelékenységhez › True-GuardTM a maximális védelem érdekében › TD Surelok Technológia a jobb, minőségi vágáshoz és a hosszabb alkatrész élettartamért

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!145304 0445100920

Rendelési szám Gyártói kód Típus
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!094592 0460445884 201i
063201 0460300880 251i

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158156 0559156304

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158157 0559113304
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ESAB HEGESZTÉSTECHNIKA
MÁGNESES POZÍCIONÁLÓ TARTÓK
 › Az erős mágnesek helyzetben tartják a szög alatt  
kötendő munkadarabokat hegesztésnél vagy forrasztásnál › A nagyobb méretű (160x100 mm) 80 kg,  
a kisebb méretű (120x80 mm) 45 kg súllyal terhelhető

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!047465 0700014015 kicsi
023180 0700014016 nagy

CO HUZALOK

ÚJ

ECO-ARC II. HEGESZTŐ FEJPAJZS
 › Az új Eco Arc a legújabb változata a felhajtható homlokú passzív pajzsoknak › A könnyű polikarbonát pajzs kiválóan védi az arcot › A pajzs alkalmas pozícióhegesztésre is › Három különböző méretű, felcsapható homloklappal kapható.  › Emelett a pajzshoz használható az Eco fejkoszorú  
öt dőlési fokozattal ls három pozíciós  
hosszirányú beállítással a megfelelő orrtávolság  
érdekében › A pajzs csomagjában található a külső védőlemez,  
a DIN 11 sötétítésű üveg szűrőbetét és  
a különlegesen nagy belső védőbetét › Megfelel az EN 175 szabványnak › Garancia idő: 1 év

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!067680 0700000760

ÚJ

ESAB SAVAGE A40 9-13 AUTOMATA 
HEGESZTŐ FEJPAJZS
 › A SAVAGE A40 hegesztőpajzsot a hegesztők igényeinek megfelelően fejlesztették ki, 
csúcstechnológiájú, könnyű sisaktesttel, ami védelmet nyújt a hővel, a szikrákkal és a fröcsköléssel 
szemben. A legújabb ADF technológia alkalmazásával, a True Color hegesztőlencsék éles képet és 
kiváló optikai minőséget biztosítanak. › A SAVAGE A40 hegesztőpajzs ideális teljesítményt és kényelmet biztosít az alkalmi hegesztőknek, › karbantartóknak, építőipari munkásoknak, illetve a profi hegesztőknek egyaránt.

Rendelési szám Gyártói kód Szín
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158150 0700000480 fekete
158151 0700000481 sárga

ELEKTRÓDÁK

Rendelési 
szám

Gyártói kód Típus
Csomag méret 
(min  rendelési 

mennyiség)

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

000127 4616253400 OK 46.16 2.50 5 kg
004797 4616323400 OK 46.16 3.25 5 kg
114392 4800253000 OK 48.00 2.50 4,3 kg
004058 4800324000 OK 48.00 3.25 6 kg
003844 5500253500 OK 55.00 2.50 4,5 kg
000128 5500324500 OK 55.00 3.25 6,2 kg

Rendelési 
szám Gyártói kód Típus Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

006790 1251084600 OK 12.51 0,8 5 kg/dob
001110 232108670H WELD G3SI1 0.8 15 kg/dob
001111 232110670H WELD G3SI1 1.0 15 kg/dob
001113 232112670H WELD G3SI1 1.2 15 kg/dob
022775 1A50086900 OK 12.5 AristoRod 0,8 15 kg/dob
022973 1A50106910 OK 12.5 AristoRod 1,0 18 kg/dob
025898 1A50126910 OK 12.5 AristoRod 1,2 18 kg/dob
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GCB 18V-LI

GWS 18V-10

* A képen látható gépek és akkumulátorok nem a teljes szortimentet képezik, akkumulátoraink és 
akkumulátor szettjeink vásárlásakor, kérje kereskedő partnerének ajánlását a megfelelő akkumulátor 

kapacitás kiválasztásához.

GBA 18V 4.0Ah
ProCore GBA 18V 8.0Ah

ProCore

GSA 18V 32-6

GLI 18V-1200C

GBA 18V 12.0Ah
ProCore

GAS 18V-10l

GBH 18V-26

GKS 18V-LI-S

GST 18V-LI

GSB 18V-50

GDS 18V-250

GSB 18V 50-20

GCM 18V-216

GSS 18V-10

Válogass kedvedre a  
18V-os akkumulátor  
családhoz tartozó szóló  
gépeink széles választékából!*
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GCE HEGESZTÉSTECHNIKA
MACH III WIND FRISSLEVEGŐS 
HEGESZTŐ FEJPAZS
MACH III Wind MMA, MÍG/MAG, TIG, Plasma, oxygas az LCD szűrős fejpajzs.

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!079030 19009001

Fejpajzs jellemzői: › Nagy látótér a maximális kényelem érdekében (97x60mm),  
4 érzékelő, a környezet hőmérsékletének mérése, hegesztési idő 
nyomon követése és jelzés beállítása, egy LCD kijelzőn digitálisan 
szabályozható minden paraméter › MIG/TIG hegesztésre alkalmas hegesztési üzemmód (DIN 9-13), X 
üzemmód (DIN 9-13 extra érzékeny), plazma és minden más, extra 
érzékenységet megkívánó folyamatra › Csiszoló üzemmód (külső gomb) alkalmas csiszolási műveletekre › Állítható érzékenység, állítható késleltetési idő (sötéttől világos 
időig), könnyű és teljesen állítható fejkosár, súly 610g

Levegőztető egység jellemzői: › Szagszűrő aktív szénnel (választható), hang és regző jelzés, 
ha a szellőztetés nem működik, álltható szellőztetési légát-
folyás (160l/perc vagy 200k/perc) › Tölthető akkumulátor (jllemzően 10 órás használatra), akku-
mulátor újratöltési idő: 3 óra, biztonsági övvel és vállszíjjal 
szállítva, átfolyás mérővel a szellőző rendszer ellenőrzésére › Levegőtömlő hossza:87 cm, súly: PAPR 1350 g - levegő tömlő 
220 g › Szabványok: EN-379, EN-175, EN-12941 › Garancia idő: 2 év

ÚJ

GCE ECLIPSE II AUTOMATA FEJPAJZS 
DIN9-13
 › Fényre sötétedő fejpajzs, DIN 9-13-ig állítható a sötétedése! › Fényérzékenység szabályozó potméterrel ellátva! › Az elektronika kapcsolási sebessége: 0.0001 másodperc! › Akkumulátor nincs beépítve, napelemmel működik! › Garancia idő: 1 év cseregarancia

ECLIPSE III AUTOMATA HEGESZTŐ 
FEJPAJZS
MMA, MIG, MAG, TIG hegesztéshez › 100 x 60 mm látómező › 4 érzékelő › Reakcióidő: 0,1m. másodperc › Érzékenység: fokozatmentes belső állítás › MIG/TIG hegesztésre és vágásra alkalmas hegesztési üzemmód (DN 9-13) › Oxigén hegesztésre alkalmas vágó › Késleltetési idő: 0,1 mp 0,9 mp fokozatmentes belső beállítás › Fejkosár: többpozíciós beállítási lehetőség › Szabványok: EN-379 (szűrő) EN-175 (fejpajzs) › Akkumulátorral és napelemmel működik › Garancia idő: 2 év

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!079621 AD010003

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!092535 AD010004

ÚJ

GCE MACH II AUTOMATA HEGESZTŐ 
FEJPAJZS (DIN 9-13)
 › Automata LCD fejpajzs, kifejezetten AWI hegesztéshez fejlesztve. Napelemmel+ elemmel működik. 
Rendkívüli minőséget nyújt, köszönhetően a villámgyors (0,05msec) reakcióidőnek, a dupla réteg LCD 
szűrőnek és az új, kényelmesebb fejpántnak.

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158209 AD010002



HEGESZTŐ ÜVEG
Különleges filmképző szintetikus polimer, amely jellegénél fogva megakadályozza mindennemű  
hegesztési feladatnál a nemkívánatos fröccsenési cseppek beégését, leragadását a hegesztendő felület 
környékére. › A speciális adalék ideiglenes védelmet nyújt oxidáció, korrózió ellen is › Használható autogén, ív és védőgázas hegesztéseknél is › A termék nem tartalmaz szilikon tartalmú adalékot, így a hegesztett felület festhető marad

Rendelési szám Gyártói kód Méret Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

001118 548980055012 90 x 110/9 színes
001119 548980055013 90 x 110/10 színes
001120 548980056013 90 x 110/11 színes
005466 548980050013 90 x 110/12 színes
001459 548980003921 90 x 110 fehér
019067 548980003920 90 x 110, 1000h fehér
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ÚJ

ÚJ

ÚJ

GCE FEJKOSÁR ECLIPSE II, ECLIPSE III, HORUS

GCE BELSŐ ÉS KÜLSŐ VÉDŐPLEXI
 › Különleges filmképző szintetikus polimer, amely jellegénél fogva megakadályozza mindennemű 
hegesztési feladatnál a nemkívánatos fröccsenési cseppek beégését, leragadását a hegesztő pajzson. › Használható autogén, ív és védőgázas hegesztéseknél is.

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!068258 HG2001

Rendelési 
szám Gyártói kód Méret Pajzs típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

082632 WP110360 114x133 mm GCE külső védőplexi Eclipse III (5 db/csomag)
051593 WP110346 122x102 mm GCE külső védőplexi Mach II, Optovario Automata fejpajzshoz (10 db/csomag)
114892 WP110343 97x118 mm GCE külső védőplexi Horus maszkhoz (10 db/csomag)
081994 19009017C 97x60 mm GCE külső védőplexi Mach III automata fejpajzshoz (ívelt), (5 db/csomag)
088171 548980764702 115x94 mm GCE külső védőplexi Eclipse
080353 WP11474S 47x103.5 mm GCE belső védőplexi Eclipse II Horus (10 db/csomag)
082631 WP110330 66x106 mm GCE belső védőplexi Eclipse III (5 db/csomag)

HORUS AUTOMATA LCD HEGESZTŐ 
FEJPAJZS
 › Optikai osztály 1/1/1/2 › Látómező mérete: 90x40mm › Szűrőméret: 110x90x9mm › Hegesztő ív érzékelő: 2 érzékelő › Kapcsolási idő: 0,1 másodperc › Sötétedés: 9-13 külső állíthatóság › Érzékenység szabályozás: 3 fokozatú belső állíthatóság › Késleltetés szabályozás: 0,1-0,5-0,9 másodperc, 3 fokozatú belső állíthatóság › Áramellátás: napelem+lítium akkumulátor - nem cserélhető

A termék az alábbi szabványoknak felel meg:  › 89/686/EEC, EN-379 (LCD szűrő), EN-175 (Sisak) › Garancia idő: 2 év

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!110492 19006000

VARGA HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET
Legelterjedtebb acetilén-oxigénüzemű hegesztő-vágócsalád mindenféle hegesztési, vágási illetve melegítési 
feladathoz › A markolat könnyű kezelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít
A készlet tartalma: › 1 markolat › 1 vág-kiegészítő › 4-6 ill. 8 égőszár › 1 körvezető › 1 vágókocsi › 3 belső fúvóka 3-150 mm-ig › 1 külső fúvóka 3-150 mm-ig › 1 tisztítótű készlet › 2 égőszár tömítés

Rendelési szám Gyártói kód Típus
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
007550 71730003 4 égőszárral
001140 71730002 8 égőszárral
009524 71730001 6 égőszárral

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA
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ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

GCE VÁGÓFÚVÓKA VARGA
 › A Varga hegesztő- vágó készlet a legelterjedtebb acetilén-oxigén üzemű  
hegesztő-vágócsalád, mindenféle hegesztési, vágási illetve melegítési feladathoz. › DIN MSZ EN ISO 5172

GCE TISZTÍTÓTŰ KÉSZLET (12 DB)
 › Tűátmérő: 0,5-1,6 mm

GCE X511 HÁROM KÚPOS 
VÁGÓPISZTOLY 855 MM / 90 FOKOS
 › Kézi lángvágó pisztoly X511, fúvókakeveréses › Vágó teljesítmény: 500 mm-ig, › Fejszög: 90°, 75°, 0°, › Bemeneti csatlakozás: G1/4'' – 3/8'' L.H., › Alkalmazható fúvókatípusok: AGN, PNME, HA, HP es FGA

GCE X11
 › A GCE X11 Original vágáshoz, hegesztéshez, hevítéshez és forrasztáshoz használható  
komplett rendszer. A GCE által kifejlesztett ergonomikus kialakításával és széles  
választékával a legvonzóbb termék a kisteljesítményű rendszerek piacán.

A termék jellemzői és előnyei: › A tökéletes tömítést minden esetben a könnyen cserélhető teflon alátétek biztosítják. › A gyorscsatlakozó anya biztosítja a hegesztőfej és a vágókiegészítő gyors cseréjét. › Az új vágószelep kialakítás és az oxigén kar könnyen kezelhető. › Az X11 Original pisztoly rendszer rugalmas használatát számos tartozék segíti elő. › Az X11 Original acetilénhez és propánhoz is használható. › Az X11 Original teljes mértékben megfelel a követelményeknek: › EN ISO 5172 szabvány, valamint a gyártás megfelel az ISO 9001 minőségirányítási rendszernek.

GCE VARGA ÉGŐSZÁR
 › Kiváló minőségű, cserélhető égőfejű, O-gyűrűs tömítésű, réz égőszár.

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

013817 14001025 külső 3-150 mm
013822 14001022 belső 3-30 mm
010353 14001023 belső 30-80 mm
010359 14001024 belső 80-150 mm

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!002674 9430860

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!085780 0767691

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

025870 0763470 4-es
024361 0763469 3-as
024360 0763468 2-es
013805 0763459 2-es javítható

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

047955 71680001 hegesztő-vágó 
készlet

158189 0767545
vágókiegészítő 

karos Acetilén 90 
fokos

047125 0767535 markolat

VARGA VÁGÓKIEGÉSZÍTŐ ACETILÉN
90 FOKOS
 › Eredeti Varga vágó kiegészítő, karos 
vágó oxigénszeleppel és hevítő oxigén 
szeleppel a hevítő láng beállításához

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!013661 0763031

VARGA MARKOLAT
Eredeti Varga markolat, golyósszelepekkel, minőségi kidolgozásban › HP fogantyú

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!013729 0763457

RHÖNA X511 VÁGÓPISZTOLY
Kézi lángvágó pisztoly X511, fúvókakeveréses  › Vágó teljesítmény: 500 mm-ig, Fejszög: 900, 750, 00, Bemeneti csatlakozás: G1/4" – 3/8” L.H. › Alkalmazható fúvókatípusok: AGN, PNME, HA, HP es FGA

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!065643 0767688

0767545076753571680001

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA



012THE BEST TOOL FOR YOU

0763081

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ

GCE X14 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET

GCE RK-20 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET
 › Az RK-20 hegesztő- vágó család a közepes és a nagy teljesítményű hegesztések, vágások illetve 
melegítési feladatok elvégzésére alkalmas, acetilén-oxigén vagy pb-oxigén kivitelben. › A hegesztő-vágó készlet tartalma: 1 markolat, 1 vágó-kiegészítő, 6 égőszár, 1 körvezető, 1 vágó kocsi, 
4 belső fúvóka 3-100mm-ig, 1 külső fúvóka 3-100mm-ig, 1 tisztítótű készlet, 2 teflon tömítés, 
műszerkönyv, fémkazetta.

GCE KOMBI 20 HEGESZTŐ-VÁGÓ 
KÉSZLET
 › Speciális hegesztő- és vágókészlet › DIN EN ISO 5172 szabványnak megfelel, égőgáz: Acetilén.

A készlet tartalma: › 1 alumínium markolat, › 5 (0,5-9 mm) vagy 6 (0,5-14 mm) égőszárral › 1 rugókaros vágóbetét, › 4 vágófúvóka 100 mm -ig, › 1 vezetőtartó, › acéllemez doboz.

GCE LORCH UNIVERSAL MARKOLAT 
M14X1
 › Universal markolat gázmegtakarítóval.  › Kombinált elzáró szelep és szabályozó szelepkerék.  › UNVERSAL forrasztó, égő és hevítő szárakkal történő használatra.

GCE LORCH LOMAT ''PIEZO''  
MARKOLAT RÖGZÍTÉSSEL
 › Lomat piezo termékcsalád a propán üzemű berendezéseink legújabb, innovatív generációja. 
A piezo funkcióval és mind a markolatok, mind a tartozékok ergonomikus kialakításával a 
Lomat termékcsalád a fejlesztés élvonalába tartozik. A 12 000V-os megerősített piezo-
gyújtás új mércét állít a propán üzemű berendezések elé. A Lomat rendszer a propános 
forrasztási és hevítési technológiák minden területét lefedi, továbbá minden égőszárhoz 
piezo-gyújtást kínál. › Olyan propán üzemű alkalmazásokhoz használható, mint például a forrasztás, a zsugorítás 
és a hevítés. › A Bunsen elv alapján működik. › Ergonomikus műanyag markolat. › Egykezes működtetés Piezo gyújtással. › Szerszámot nem igénylő,  
egyszerű plug-in csatlakozás. › Forgó bemeneti csatlakozás. › Üzemi nyomás 0,5 bar és 4,0 bar között.

GCE X21 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET 
STANDARD KIVITEL OVÁLIS 
MARKOLATTAL
A készlet tartalma: › Markolat › Vágókiegészítő › Hegesztési tartozékok (6 méretben) › Fúvókák (HA311 - 3 méret) › Kombinált kulcs › Tisztító tűk › Vágókocsi (2 db) › BV12 + hollander › O-gyűrű szett › piros fém táska

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!096186 14087045

Rendelési 
szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

000628 71580304 hegesztő-vágó készlet

001138 71610004 hegesztő készlet 4 égőszárral 
Acetilén

003547 71610006 hegesztő készlet 4 égőszárral 
Pb

005451 0763081 vágókiegészítő karos acetilén
115652 0767669 markolat

Rendelési szám Gyártói kód Típus
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158190 14072231 5 égőszárral
158192 14072850 6 égőszárral

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158200 0763216

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!039475 18069

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158191 0763957

0767669

71610004

 › Az X14-es hegesztő- vágó készlet a kisebb, 
karbantartás jellegű munkák ideális eszköze,  
kicsi mérete és jó minőségű kivitele révén. › Alkalmas az általános hegesztési, vágási vagy 
forrasztási feladatok elvégzésére. › Acetilén-oxigén kivitelben kerül forgalomba. › A hegesztő-vágó készlet tartalma: 1 markolat, 
1 vágó-kiegészítő, 6 égőszár,  
3 vágó fúvóka 3-60mm-ig, 1 körvezető, 1 
vágókocsi, 1 tisztítótű készlet, 1 szerelő kulcs,  
műszerkönyv, fém kazetta.

71610006

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA
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GCE LORCH UNIVERSAL ŐRLÁNG 
MARKOLAT
 › Kombinált elzáró szelep és szabályozó szelepkerék. › UNVERSAL forrasztó, égő és hevítő szárakkal történő használatra.

GCE RK-20 VÁGÓKÉSZLET ACETILÉN
 › RK-20 vágó készlet Oxigén-Acetilén vagy Oxigén-Propán gázkeverékekkel történő használatra.

A vágó készlet a következőket tartalmazza: › 1 markolat, 1 vágó kiegészítő › 6 hegesztő égőszár › 1 vágókocsi › 3 vágófúvóka › Tisztító tűk

GCE KETTŐS KIERESZTŐ SZELEP GCE 511, 150 CO2 GÁZTERELŐ

GCE VÁGÓFÚVÓKA
 › Vágófúvóka rézből a GCE RK 20 kézi vágópisztollyal történő használatra, propán- / acetilénhez.

GCE BASECONTROL DIN REDUKTOR
Jellemzők, előnyök: › Az ISO 2503 szabvány szerinti  

palack nyomáscsökkentő › Kicsi, és robusztus › Minden palackhoz használható,  
5 liter és 50 liter között › Biztonságos működés 230 bar nyomásig › Gáz specifikus palack  
csatlakoztatása szabványok szerint

GCE RK-20 VÁGÓKÉSZLET PB
 › Az RK-20 hegesztő- vágó család a közepes és a nagy teljesítményű hegesztések, vágások  
illetve melegítési feladatok elvégzésére alkalmas, acetilén-oxigén vagy pb-oxigén kivitelben.

A vágó készlet a következőket tartalmazza: › 1 markolat, › 1 vágó kiegészítő, › 6 hegesztő égőszár, › 1 vágókocsi, › 3 vágófúvóka, › Tisztító tűk

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158204 20669

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158196 72520002

Rendelési 
szám Gyártói kód Típus

Árakkal és  
készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

110758 14001114 1-4 külső Ac-Pb 3-100 mm
012538 14001109 Ls 2A belső  8-20 mm
158197 0768897 AGN 25-40 mm
158198 0768649 AGN 10-25 mm
001192 14001110 LS 3A belső  20-50 mm
012535 14001108 Ls 1A belső  3-8 mm
028151 0769067 2-es PNME 10-25 mm
158199 0769057 3-as PNME 25-40 mm

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és  
készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

158184 0870293 Ar/Co2 200/24 l/perc  W21.8''xG1/4''
158185 0870292 Oxigén 200/10 bar W21.8x/G1/4''
158186 0870452 Pb 25/4 bar W21.8xG3/8''Lh
158187 0870476 Argon 200/24 l/perc  G1/2''xG1/4''
110581 0870308 Co2 200/24 l/perc DIN6 W21.8x1/14'' x G1/4''
158188 0870295 Acetilén 25/1.5 bar kengyel G3/8''Lh

Rendelési szám Gyártói kód Típus
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!004804 14008167 Oxigén G1/4''
004803 14008168 Acetilén G3/8''Lh

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!
032783 345P012030 16 mm kúpos
051390 345P012002 12 mm kúpos

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!090690 72520103

A következő változatokban kapható: › Az 50 mikrométer méretű mechanikus részecskékkel 
szemben védett szabályozószelep bemeneti szűrővel › Az alacsony nyomású rész védelme integrált 
nyomáscsökkentő szeleppel › A nyomásértékeket a manométerek három fő 
nyomásmérési skálán mutatják: bar, kPa, psi › Áramlásmérő, amely az értéket  
mutatja liter / perc-ben (l / perc)

Felhasználás: › Árnyékoló gáz ívhegesztése › Lánghegesztés › Oxigén-lángvágás › Lángforrasztás

 › Különböző fűtési folyamatok › Lángpermetezés
0870308

14008167

14008168

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA
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GCE PROCONTROL REDUKTOR
A GCE ProControl palack nyomáscsökkentők robusztus konstrukcióval rendelkeznek, amely alkalmassá teszi 
azokat mindennapi használatra fedett műhelyekben, és kültéri üzemekben egyaránt.  Függőlegesen orientált 
szerkezetük növeli a műveleti biztonságuk. A nyomáscsökkentő szelepek gyártására használt anyag 
kompatibilis az adott gáztípussal. Valamennyi nyomáscsökkentőt a gyártósor elhagyása előtt egyenként 
beállítanak és letesztelnek. Az összes terméket Európában tervezzük, gyártjuk és teszteljük a GCE cégcsoport 
több mint százéves tapasztalatának felhasználásával. Természetesen a teljes folyamat során, a tervezéstől 
egészen a gyártásig a legújabb műszaki ismereteket érvényesítjük. A GCE ProControl palack nyomáscsökkentők 
teljesítik az ISO 2503 szabvány által meghatározott követelményeket.
Tulajdonságok: › Nagyteljesítményű nyomáscsökkentő minden közönséges technológiai gázt használó alkalmazás számára › Biztonságos kivitel az ISO 2503 szerint › Robusztus gumi műszervédő burkolat hátlappal a sérülések és szennyeződések megelőzésére › Megnövelt élettartam, amely a javítások, pótalkatrészek, cserék költségeit csökkenti › Tokozott nyomásszabályozó szerkezet biztosítja a pontos paraméter stabilitást › Ergonómikus kivitel a felhasználó számára megkönnyíti a kezelést › ISO 5171 szerinti háromskálás műszerek kontrasztos mutatóval megkönnyítik a gáznyomás leolvasását
Fő előnyök: › Kimeneti nyomás kitűnő stabilitása › Ergonomikus és robusztus design › Nagyfokú teljesítmény › Kitűnő paraméterek › Biztonság a savval történő munkánál › Pótalkatrészek elérhetősége › Elérhető változatok az összes közönséges technológiai gázhoz egészen 300 bar töltőnyomásig › Hozzáférhető tartozékok – visszaégésgátló, gázmegtakarító › Alkalmas a műszaki gázok összes általános felhasználására nyomásálló palackból › Az EN ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145 szabványoknak megfelel

GCE LORCH PB REDUKTOR
 › Az Unicontrol nyomásszabályozók teljes mértékben megfelelnek az ISO2503 nemzetközi szabvány 
valamennyi feltételének. › A terméktervezés és gyártás során a fő hangsúly a kiváló teljesítmény és tartósság biztosítására, 
valamint a kompromisszumok nélküli biztonság garantálására irányult. › Az Unicontrol szabályozók szűrővel védett, teljesen kapszulázott szelepet használnak, amely a GCE 
szabályozók több generációja során már jól bevált. › A váz kovácsolt, jó minőségű sárgarézből készül, csiszolt és kémiailag stabilizált. › A sapka öntött cinkből készül, kétrétegű porfestéssel védik a korróziótól még nagyon agresszív 
környezetben is. › Az üzembiztonság érdekében a test hátulján található integrált nyomáscsökkentő szelepet úgy 
tervezték, hogy megakadályozza a végfelhasználókat a gyári beállítás megváltoztatásában. › Tömlőcsatlakozása G3/8"LH, bemenete W21,8x1/14"LH. 25/4 bar nyomás jellemzi

GCE LORCH PB REDUKTOR
 › Propán-Bután reduktor, manométer nélkül. Reduktorba integrált tömlő szakadásra lezáró  
biztonsági szeleppel. › 5, 11 vagy 33 kg-os palackokra használható › Kimenő nyomás: 4 bar-on rögzítve › 4 Bar fix w21.8x1/14''lh g3/8''lh

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és  
készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

134178 PC0780630 Oxigén 10/16 bar W21.8x1/14'' G1/4''
134400 PC0780864 CO2 30 l/min W21.8x1/14'' G3/8''
134399 PC0780865 Argon 30 l/min G1/2'' G1/4''
134532 PCARV0835 inert gáz 50/80 bar W24.32x1/14'' G1/4''
134398 PC0780863 Acetilén 1.5/2.5 bar kengyel G3/8''

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158201 0760547

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158202 20289

GCE VISSZAÉGÉS GÁTLÓ SG2
 › Az SG2 kétfunkciós, visszacsapószeleppel és lángfogóval ellátott biztonsági szerelvény

GCE VISSZAÉGÉS GÁTLÓ SG3
 › Az EN730 szabványnak megfelel.

Funkciók: › Szinterelt lángvisszacsapás gátló elem (FA) › Visszacsapó szelep véd a gázok visszaáramlásától (NV) › Hőmérséklet érzékeny biztonsági kioldó szelep, melyet a melegedés aktivál,  
tartósan elzárja a gázszolgáltatást (TV)

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

001083 H0081950 markolatra 3/8" LH égőgáz
001082 H0081910 markolatra 1/4" oxigén
015414 H0081850 reduktorra 3/8 LH égőgáz
015416 H0081810 reduktorra 1/4" oxigén

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

158205 0764471 3 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, 
égőgáz G3/8''Lh

158206 0764470 3 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, 
Oxigén G3/8''anya-G3/8''apa

158207 80750 2 funkciós biztonsági szerelvény tömlőre, 
Acetilén 6.3/10 mm tömlővéges

091945 0764456 5 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, 
Acetilén G3/8''Lh  (Régi 0762408)

091946 0764458 5 funkciós biztonsági szerelvény reduktorhoz, 
Oxigén G1/4''  (Régi 0762407)

0764456 807500764458

0764470 0764471

PC0780863

PC0780864 PC0780865 PCARV0835

PC0780630

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA



015THE BEST TOOL FOR YOU

TESTCSIPESZ
 › 200 A: rézbetét nélküli › 400 A: rézbetétes › BS-638.5 szabvány

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!006866 10000023 400A

ÚJ

ÚJÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

GCE TESTCSIPESZ STRONG-MAS 600A 
CSAVAROS
 › 50-70 mm2-es hegesztőkábelhez › Ipari kivitel, csavaros rögzítő rendszerrel, ami megakadályozza az esetleges kilazulást,  
mely különösen fontos a professzionális, nagyáramú (600A) felhasználás során. › Szigetelt markolat. › Alumínium test. › Szabvány: EN 60974-13

GCE LORCH PB NYOMÁSCSÖKKENTŐ  
4 BAR MANOMÉTERREL
 › Propán-Bután reduktor, manométerrel. Reduktorba integrált tömlő szakadásra lezáró  
biztonsági szeleppel. › 5, 11 vagy 33 kg-os palackokra használható › Kimenő nyomás: 4 bar-on rögzítve

GCE MANOMÉTEREK

GCE RÉZ HOLLANDI G1/4'' OXIGÉN 
JOBBOS

GCE MŰANYAG TÖMÍTÉS SZILIKON  
(10 DB) 18.5X11.5X2.7

GCE TÖMLŐVÉG 6.3 MM G1/4''  
(10 DB)

GCE HOLLANDI ANYA G3/8'' LH

GCE TÖMLŐVÉG 8 MM G3/8''  
(10 DB)

GCE FÍBERTÖMÍTÉS KEMÉNY  
(50 DB)

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!078875 WP21044

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158203 1669

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!001991 B599400

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!052036 C10000003P

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!091177 B599380

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!001433 B599430

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!001432 B599440

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!000472 9414851

Rendelési 
szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!
085448 388411360483P Ar/Co2 30 l/perc 63 mm
086237 9415100 (jelzés nélküli) 315/200 bar 63 mm
013299 9415070 Oxigén 315/200 bar 63 mm

388411360483P

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA
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ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ

ÚJ

GCE MIGSTAR PRO 511 CO2 
HEGESZTŐPISZTOLY 500A
 › Migstar PRO 511 vízhűtéses pisztoly › A GCE MIG pisztolyok új nagy teljesítményű generációját rendkívüli műszaki tulajdonságok, 
fejlett technológia, illetve ergonomikus csúszásmentes markolat jellemzik. Tervezésüknek 
köszönhetően lehetővé teszik a felhasználó számára a kényelmes és praktikus 
műveleteket. Két típus elérhető: Léghűtéses és vízhűtéses. Ár-érték arányuk kiváló.

Jellemzők: › Optimális hűtés (levegővel vagy vízzel) › Ergonomikus markolat csúszásmentes gumi betétekkel › A markolat gömbcsuklós csatlakozása megkönnyíti a kezelést › Nyomógombos funkciója véd a véletlenszerű beindítás ellen › Erős és ergonomikus EURO típusú csatlakozás › A csatlakozásnál található gömbcsukló megnöveli a  
kábelek élettartamát, irányítja a hegesztő huzal adagolót › A víztömlők textil borítása maximális védelmet nyújt › A víztömlők műanyag kupakja nem levehető › Áramátadót, gáz fúvókát és huzalvezetőt tartalmaz.

GCE MIGSTAR PRO CO2 
HEGESZTŐPISZTOLYOK
 › Optimális hűtés (levegővel vagy vízzel). › Ergonomikus markolat csúszásmentes gumi betétekkel. › A markolat gömbcsuklós csatlakozása megkönnyíti a kezelést. › Nyomógombos funkciója véd a véletlenszerű beindítás ellen. › Erős és ergonomikus, EURO típusú csatlakozás › Áramátadót, fúvókát és huzalvezetőt tartalmaz. › A víztömlők textil borítása maximális védelmet nyújt. › A víztömlők műanyag kupakja nem levehető.

GCE 240 CO2 GÁZTERELŐ  
ÁTMÉRŐ 12.5 MM KÚPOS

GCE HUZALVEZETŐ SPIRÁL 5.4M  
1.0-1.2 PIROS

GCE 252 CO2 GÁZTERELŐ  
ÁTMÉRŐ 15 MM KÚPOS

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!008031 345P012003

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!050512 345P012012

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!113023 324P204554

ÁRAMÁTADÓK
 › MIG pisztolyok kiegészítői

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

010364 340P081073 0.8-M6X6X25
010366 340P101073 1.0-M6X6X25
057526 340P101069 1.0-M6X8X28
033960 340P121069 1.2-M6X28
013508 340P101262 1.0-M8X30
031772 340P121262 1.2-M8X30
049599 340P141262 1.4-M8X30
067138 340P123262 1.2-M8X10X30 CuCrZr

 › M6X28-1,0 Eredeti Varga vágó kiegészítő, karos vágó oxigénszeleppel és hevítő oxigén szeleppel a 
hevítő láng beállításához

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!065429 340P103069

Rendelési szám Gyártói kód Típus Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!
047970 134P959A40N 4 m
047971 134P959A50N 5 m 

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

033186 103P959A40N Pro252 230A 4m fix
034724 114P959A40N Pro360 320A 4m fix
060143 102P959A30N Pro150 3m fix 180A
011853 102P959A40N Pro150 4m fix 180A

ÚJ

ÚJ

GCE 511 CO2 GÁZ DIFFÚZOR FEHÉR

GCE KANALAS SZIKRAGYÚJTÓ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!032779 130P102001

Rendelési szám Gyártói kód Típus Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!117467 54800003001BP kanalas szikragyújtó

024209 9430570 gázgyújtó tűzkő

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA
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ÚJ ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!052051 WP22003

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!114546 WP22028B

HEGESZTŐ TÖMLŐ
 › Kék színű tömlő: oxigénre › Piros színű tömlő: acetilénre › Narancssárga színű tömlő PB-re › Üzemi nyomás: 20 bar › 1 tekercs: 50 fm › Az ár 1 fm -re vonatkozik!

HEGESZTŐ IKERTÖMLŐ
 › Acetilén/oxigén › Piros/kék színben › 1 tekercs: 25 fm › Üzemi nyomás: 20 bar › Az ár 1 fm -re vonatkozik!

GCE REPEDÉSVIZSGÁLÓ SPRAY
 › Kiemeli a hegesztő peremek repedéseit. › Először a tisztítóval készítse elő a felületet, bizonyosodjon meg róla, hogy olaj és zsírmentes, ezek 
befolyásolhatják az eredményt. Vigye fel a festéket és várjon kb. 15 percet, amíg a penetráció 
megjelenik. Mossa le vízzel a felesleges festéket, szárítsa meg, majd vigye fel az előhívó szert.  
Hiba esetén az előhívó 10-15 percen belül elszíneződik.

GCE LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY  
400 ML (HU)
 › Kiszerelés: 400 ml › Mentolos

GCE SZIVÁRGÁS JELZŐ SPRAY  
400 ML (HU)

GCE OSV TÖMLŐDOB IKERTÖMLŐHÖZ
 › Az OSV tömlődobok olyan szakembereknek készült eszközök, amelyek elosztják a munkahelyen a he-
gesztőgázokat (oxigén, acetilén, propán) anélkül, hogy a műhelyben lévő tömlőket széthagyná. › A tömlődob automatikus visszacsévélő rendszerrel ellátott, ami elősegíti a tömlő könnyű feltekerését. › A tömlő nélkül szállított dob G3/8M csatlakozásokkal van felszerelve és szerelt tömlővel is kombinál-
ható (külön kapható). › Ezen kívül különböző tömlőméretekkel és gázokkal kompatibilis hollanderekkel és tömlővégekkel van 
ellátva. › A tömlő kívánt hosszúságánál megállítható › A tüzihorganyzott acélszerkezetet elektrosztatikus poliészter porral vonják be, amely ellenáll az 
UV-sugárzásnak. › A nyitott kialakítás megkönnyíti a tömlő összeszerelését, cseréjét és a visszacsévélés irányítását. › A tömlővezető 3 különböző pozícióban rögzíthető, így többféle távolságban is használhatjuk. › Oldalsó burkolat védi a tömlőcsatlakozásokat.

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

016156 272321006040 6,3 x 3,5mm
016470 272321119050 9 x 3,5mm
110586 272321035090 9 x 3,5 mm
066877 272321009035 8.0 x 15 mm
158220 RH004000-050 6.3 x 13.3 mm
158224 272140612040 6.0 x 12.0 mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
001406 272333069070 6 mm/9 mm
158213 272333086010 8.0x15.0 mm 25 m
158222 272333030609 9x16 mm 50 m

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158217 TH030100

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
158221 WP22030 tisztító/ 400 ml
158216 WP22034 előhívó/ 400 ml
158223 WP22032 penetráló/ 400 ml

 › A gázszivárgás jelző spray a csövekre illetve a felületekre 
permetezve buborékképződéssel jelzi a gázszivárgást. Vízvezeték, 
gázszerelők, fűtés és szellőzőrendszer karbantartók nélkülözhetetlen 
partnere a vezetékek csatlakozásainak ellenőrzésére. Fagyasztó 
rendszerek esetében a fagyasztó gáz szivárgásának ellenőrzésére is 
alkalmas.

GCE HEGESZTÉSTECHNIKA
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Hatékonyság
a termelésben
ASCM 18
fúrócsavarozó program

• Kefementes motor

• 4 fokozat

• Akár 90 Nm-es nyomaték

• Csatlakoztatható tartozékok
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HEGESZTÉS- ÉS FORRASZTÁSTECHNIKA

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!082937 92250010

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!082954 92370010

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!062733 91470080

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!019951 92280020

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!082886 91430075

FORMAT HEGESZTŐ TÜKÖR  
MÁGNESES
 › Négyszögletes, nikkelezett acéltükör önszorító,  
körkörös csuklón az egyszerű beállításhoz. › Mágneses tartóval és profilos megvezetésű,  
csavarozott lágyvas pólussaruval,  
valamint flexibilis tengellyel. › Méret: 80x70x1,0 mm › Hossz: 500 mm

FORMAT SALAKOLÓ KALAPÁCS
 › Tömör acél, kerek cső nyéllel › Súly: 400 g › Hossz: 305 mm

ERSA FORRASZTÓÁLLOMÁS RDS 80
 › Elektronikusan szabályozott forrasztó állomás véső alakú, 2,2 mm méretű ERSADUR tartós 
forrasztócsúccsal. A belső fűtésű csúcs a PTC fűtőelemmel együtt kiváló hatásfokot biztosít minimális 
energiafelhasználás mellett. A megengedett hőmérséklet tartományon belüli szabad hőmérséklet 
választáson felül 3 fix hőmérséklet vagy 2 fix hőmérséklet és egy standby hőmérséklet programozható 
be. Újszerű forrasztócsúcs elfordulást gátló védelemmel, egy tisztítószivacsos többfunkciós 
tartóállvánnyal, valamint elforgatható szivacstartóval rendelkezik jobb- és balkezesek részére. › A készülék Ersa RESISTRONIC hőfokszabályozó technológiával rendelkezik, amelynél a hőérzékelő 
szerepét a PTC fűtőelem tölti be. › Alkalmazás: Különösen kis és közepes méretű forrasztási helyekhez alkalmas. A forrasztócsúcsok 
nagy választékával a készülékkel széles alkalmazási terület fedhető le. › Primer feszültség: 230 V › Szabályozási technika: RESISTRONIC › Szekunder feszültség: 24 V › Teljesítmény: 80 W › Hőmérséklet tartomány: 150–450 °C › Forrasztópákák: RT 80 › Feszültség: 24 V › Teljesítmény(350 °C): 80 W › Felfűtési teljesítmény: 290 W › Felfűtési idő (280 °C): kb. 40 s › Súly: 130 g

FORMAT KÉZI HEGESZTŐ  
PÓTTÜKÖR
 › Tartalék tükör hegesztőtükrökhöz

ERSA PILLANATFORRASZTÓ  
PÁKA 75W
 › Különösen könnyű, trafó nélküli modell nikkelezett, véső alakú, 3,2 mm méretű LF-ERSADUR tartós 
forrasztócsúccsal. A belső fűtésű csúcs a PTC fűtőelemmel együtt kiváló hatásfokot biztosít minimális 
energiafelhasználás mellett. A nyomógomb periodikus megnyomásával szabályozható a hőadagolás, 
mivel a forrasztócsúcs csak addig fűt, amíg a gombot lenyomva tartja. › Alkalmazás: Különösen a nagyon rövid felfűtési idejének köszönhetően ideális gyors egyedi 
forrasztásokhoz, pl. szervizelési és javítási munkáknál. A forrasztócsúcsok nagy választékával a 
készülékkel széles alkalmazási terület fedhető le. ›  Teljesítmény: 75 W › Felfűtési idő kb.: 20 s › Tápfeszültség: 230 V › Súly: 230 g
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IWELD HEGESZTŐGÉPEK
GORILLA MICROFORCE 120 VRD 
HEGESZTŐ INVERTER
IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverter VRD funkcióval,  
hobby és kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez. › Rendkívül kompakt méret › Nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség › Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem › Kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra  

akasztva is könnyen használható › Digitális kijelző › Arc force › Állítható arc force › Hot start › Anti stick › Fázisszám: 1 › Hálózati feszültség 230V AC±15% , 50/60 Hz

ARC 160 MINI HEGESZTŐ INVERTER
IGBT technológiás, mikroprocesszor vezérlésű, egyenáramú elektróda hegesztő inverter. › Arc-Force › Hot-Start › Anti-stick › Hálózati feszültség 230V AC±15% 50/60 Hz › Névleges hálózati teljesítmény 7.3 KVA › Teljesítménytényező (cos φ) 0.73 › Hatásfok 80 % › Bekapcsolási idő (10 min/40°C) › 150 A - 35% › 88.5 A - 100% › Hegesztőáram tartomány 20 A - 150 A › Munkafeszültség tartomány 20.8 V -26 V

 › Max./effektív áramfelvétel 19A › Teljesítménytényező (cos φ) 0.7 › Hatásfok 85% › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 110A - 60% › Hegesztőáram 10A-110A › Munkafeszültség 24V › Üresjárati feszültség 67V › Elektródaátmérő 2.0-2.5mm › Szigetelési osztály F › Védelmi osztály IP21S › Tömeg 2 kg › Méret (HxSZxM) 190x90x130 mm › Garancia idő: 1 év

 › Üresjárati feszültség 65 V › Szigetelési osztály F › Védelmi osztály IP21S › Elektróda átmérő Ø 2.5-4.0 mm › Tömeg 4.7 kg › Méret 310 x 125 x 250 mm › Garancia idő: 1 év

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!115134 8000ARC160M

ÚJ

GORILLA POCKETPOWER  
HEGESZTŐ INVERTER
IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverterek, kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez. › Nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség › Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem › Kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra akasztva is könnyen használható › Garancia idő: 2 év

Rendelési szám Gyártói kód

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

115133 80POCPWR130
110422 80POCPWR150
110594 80POCPWR170
094210 80POCPWR190

80POCPWR190 80POCPWR170 80POCPWR150 80POCPWR130 
Hot-Start ü ü ü ü
ARC force ü ü ü ü
Anti-stick ü ü ü ü
Műanyag koffer ü ü ü 
Hálózati feszültség 230V AC±10% - 50/60 Hz 
Max./effektív áramfelvétel 36.5A / 25.6A 31A / 23A 26.7A / 19.5A 22.1A / 16.4A 
Hatásfok 85%
Bekapcsolási idő 180A 60% 160A 60% 140A 60% 120A 60% 
(10 perc/20°C) 139A 100% 124A 100% 108A 100% 93A 100% 
Hegesztőáram tartomány 20A-180A 20A-160A 20A-140A 20A-120A 
Munkafeszültség 20.8V - 27.2 V 20.8V - 26.4 V 20.8V - 25.6 V 20.8V -24.8 V 
Üresjárati feszültség 64 V 
Szigetelési osztály B 
Védelmi osztály IP23 
Elektróda átmérő Ø 2.0-4.0 mm Ø 2.0-3.2 mm 
Tömeg 2,8 kg 
Méret 230 x 100 x 150 mm 

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!143332 80MROFRC120
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GORILLA POCKETFORCE 200  
HEGESZTŐ INVERTER
IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverterek, kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez. › Nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség › Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem › Kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra akasztva is könnyen használható › Állítható Arc Force  › Hot Start  › Anti Stick  › Hálózati feszültség/frekvencia  230V AC±15% 50/60 Hz  › Max./eff. áramfelvétel  41A / 29.8A  › Teljesítménytényező (cos φ)  0.73  › Hatásfok  ≥85 %  › Bekapcsolási idő (10 min/40 OC)  200A - 60%  › 154A @ 100%  › Hegesztőáram tartomány  20A-200A  › Munkafeszültség tartomány  20.8V-28V 

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!118843 80POCFRC200

 › Üresjárati feszültség  64V  › Szigetelési osztály  F  › Védelmi osztály  IP23  › Elektróda átmérő  Ø 2.5-5.0 mm  › Tömeg  3.5kg  › Méret  310 x 130 x 210 mm  › Garancia idő: 2 év

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!156889 8HD200MTCELL

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!117868 8HD220LTDP

IWELD HD 200 MULTICELL 
HEGESZTŐ INVERTER
 › Digitális vezérlésű,hordozható, IGBT inverter technológiás  
MMA és LIFT TIG AWI hegesztőgép. › A HD sorozat a SINGLE PC BOARD technológiát használja,  
egy 32 bites nagy sebességű processzorral, mely ellenőrzi a hegesztési 
paramétereket, ezzel alkalmassá téve a legigényesebb hegesztési 
feladatokra is. Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség jellemzi. › Cellulóz elektródával is használható. › Intelligens hűtés vezérlés csökkenti a zajszintet és a gép belső alkatrészeit 
szennyező por mennyiségét. › Auto-adaptív Arc-Force minimalizálja az elektróda letapadást, 
kompromisszummentes ívstabilitás és csökkentett fröcskölés mellett  › Az automatikus Hot-Start az áramerősség  
megemelésével könnyíti az ív kialakulását. › LT AWI hegesztési mód › Digitális kijelző és multifunkciós szabályzó gomb › Adattárolási képesség: a hegesztés befejezése után 3 másodperccel a 
hegesztőáram értéke automatikusan mentésre kerül. › Túláram és túlmelegedés elleni védelem › EMC (Electro Magnetic Compatibility) áramkörök a fő tápegységben › Kicsi, könnyű és könnyen hordozható 

IWELD HD220LT DIGITAL 
PULSE HEGESZTŐ INVERTER
 › Digitális vezérlésű,hordozható, IGBT inverter technológiás  
MMA és LIFT TIG AWI hegesztőgépek. › A HD sorozat a SINGLE PC BOARD technológiát használja,  
egy 32 bites nagy sebességű processzorral, mely ellenőrzi a hegesztési 
paramétereket, ezzel alkalmassá téve a legigényesebb hegesztési 
feladatokra is. Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség jellemzi. › Intelligens hűtés vezérlés csökkenti a zajszintet  
és a gép belső alkatrészeit szennyező por mennyiségét. › Auto-adaptív Arc-Force minimalizálja az elektróda letapadást, 
kompromisszummentes ívstabilitás és csökkentett fröcskölés mellett  › Az automatikus Hot-Start az áramerősség  
megemelésével könnyíti az ív kialakulását. › LT AWI módban, szükség szerint választható  
impulzus és impulzus nélküli mód › Digitális kijelző és multifunkciós szabályzó gomb › Adattárolási képesség: a hegesztés befejezése után  
3 másodperccel a hegesztőáram értéke automatikusan mentésre kerül. › Túláram és túlmelegedés elleni védelem › EMC (Electro Magnetic Compatibility) áramkörök a fő tápegységben › Kicsi, könnyű és könnyen hordozható  › Inverter típusa IGBT  › Digitális kijelző + 

Műszaki paraméterek: › Inverter típusa IGBT  › Digitális kijelző +  › Arc Force +  › Állítható Arc Force +  › Hot start +  › Anti Stick +  › CELL +  › LT AWI (VRD) +  › LT pulse -  › Fázisszám 1  › Hálózati feszültség 230V AC±15% , 50/60 Hz  › Max./effektív áramfelvétel 43.5A / 27.5A  › Teljesítménytényező (cos fi) 0.73  › Hatásfok 80%  › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C)  190A @ 35% 130A@100%  › Hegesztőáram MMA: 40A - 190A AWI: 10A - 190A  › Munkafeszültség MMA: 21.6V -27.6V AWI: 10.4V -17.6V  › Üresjárati feszültség 58V  › Elektródaátmérő 2.5-5.0 mm  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP21S  › Tömeg 4.8kg  › Méret (HxSZxM) 288 x 136 x 234 mm  › Garancia idő: 1 év

 › Arc Force +  › Állítható Arc Force -  › Hot start +  › Anti Stick +  › CELL -  › LT AWI (VRD) +  › LT pulse +  › Fázisszám 1  › Hálózati feszültség 230V AC±15% , 50/60 Hz  › Max./effektív áramfelvétel 43.5A/27.5A  › Teljesítménytényező (cos fi) 0.73  › Hatásfok 80%  › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C)  200A @ 40% 120A @ 100%  › Hegesztőáram MMA:40A-200A AWI:20A-200A  › Munkafeszültség MMA:21.6V-28V AWI:10.8V-18V  › Üresjárati feszültség 58V  › Elektródaátmérő 2.5-5.0mm  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP21S  › Tömeg 6kg  › Méret (HxSZxM) 315x145x250mm  › Garancia idő: 1 év

IWELD HEGESZTŐGÉPEK
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ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!141693 80GOSPFC220LT

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140758 8HD250LTIGBT

IWELD GORILLA SUPERFORCE 220 LT 
HEGESZTŐ INVERTER
 › Fejlett IGBT inverter technológia › A muködési frekvencia meghaladja az hallható hang tartományát, ezáltal nagy mértékben csökkenti a 
zajszennyezést. › A fejlett vezérlési technológia megfelel a különböző hegesztési alkalmazásoknak, és nagyban javítja a 
hegesztési teljesítményt. › Széles körben alkalmazható savas és bázikus elektróda hegesztéshez. › Egyszerű ívgyújtás, kevesebb fröcskölés, stabil áram és jó formázás. › Tökéletes funkcionális kialakítás › A Hot-Start funkció hatékonyan javítja a gép ívgyújtási képességét. › Az ön-adaptív Arc Force technológia jelentősen növeli a gép teljesítményét hosszú kábeles 
hegesztésnél 

Műszaki paraméterek › Inverter típusa IGBT  › Digitális kijelző +  › Arc Force +  › Állítható Arc Force +  › Hot start +  › Anti Stick +  › CELL -  › LT AWI (VRD) +  › LT pulse -  › Fázisszám 1  › Hálózati feszültség  
230V AC±15% , 50/60 Hz  › Max./effektív áramfelvétel 45A/33A 

IWELD HD 250 LT IGBT HEGESZTŐ 
INVERTER
 › Nagyteljesítményű IGBT technológiás hegesztő inverter, bevont elektródás (MMA) hegesztésre. › A HEAVY DUTY sorozat, nagy áramerősséget és terhelhetőséget igénylő ipari termelés, csőhálózat 
építés, építőgép karbantartás, acélszerkezet gyártás területén alkalmazható. › Rutilos és bázikus elektróda alkalmazásával, ötvözetlen és ötvözött acélok, szürke-öntvény, lágyvas, 
alumínium, bronz, CrNi és további ötvözetek hegesztésére. › Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség, › Digitális LED kijelző, › Túlterhelés és túlmelegedés ellen védelem. › Állítható ARC force › Hot-Start

Műszaki paraméterek › Megnevezés: HEAVY DUTY 250 LT › Inverter típusa: IGBT › Digitális kijelző: + › Arc Force: + › Állítható Arc Force: + › Hot start: - › Anti Stick: - › CELL: - › LT AWI (VRD): + › LT pulse: - › Fázisszám: 1 › Hálózati feszültség: 230V AC±15% , 50/60 Hz › Max./effektív áramfelvétel: 36.9A/28.6A

 › Teljesítménytényező (cos fi) 0.73  › Hatásfok 85%  › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C)  200A @ 60% 154A @ 100%  › Hegesztőáram 20A-200A  › Munkafeszültség 20.8V-28V  › Üresjárati feszültség 68V  › Elektródaátmérő 2.0-6.0mm  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP23  › Tömeg 8.5 kg  › Méret (HxSZxM) 410x135x238mm  › Garancia idő: 1 év

 › Teljesítménytényező (cos fi): 0.93 › Hatásfok: 88% › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C): 230A @ 60% 178A @ 100% › Hegesztőáram: MMA:20A-230A AWI:20A-230A › Munkafeszültség: 20.8V-29.2V › Üresjárati feszültség: MMA:80VTIG:20V › Elektródaátmérő: 1.6-4.0mm › Szigetelési osztály: F › Védelmi osztály: IP21S › Tömeg: 8.5kg › Méret (HxSZxM): 410X170X320mm › Garancia idő: 1 év

GORILLA SUPERFORCE 230 IGBT 
HEGESZTŐ INVERTER

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!117869 80GOSPFC230

A GORILLA SUPERFORCE hegesztő inverterek bevont 
elektródás (MMA) hegesztésre alkalmasak. Az MMA 
egy sokoldalú és egyszerű hegesztési eljárás, ezért 
széles körben elterjedt a fém feldolgozó ágazatokban. 
Az eljárás alacsony berendezés igény mellett kiváló 
minőségű hegesztést tesz lehetővé, az alumínium 
kivételével szinte az összes fém esetén. Legnagyobb 
előnye a MIG/MAG és AWI eljárásokkal szemben a 
könnyű hordozhatóság mellett, hogy nem szükséges a 
szélérzékeny védőgáz használata, ami többek között 
az építőipari és más szabadban végzett 
alkalmazásoknál előnyös.

 › Fázisszám: 1 › Hálózati feszültség: 230V AC±15% 50/60 Hz › Max./effektív áramfelvétel: 45A / 33A › Hatásfok: 85 % › Bekapcsolási idő :  › (10 perc/40 OC)  215A - 60% › (10 perc/20 OC)* 166A - 100% › Hegesztőáram: 20 A - 215 A › Munkafeszültség: 20.8. V - 28.6V › Üresjárati feszültség: 77V › Elektródaátmérő: Ø 2.0 - 6.0 mm › Szigetelési osztály: B

 › Védelmi osztály: IP23S › Tömeg: 8.5 kg › Méret (HxSZxM):  
375 x 155 x 215 mm › Garancia idő: 2 év

ÚJ

IWELD HEGESZTŐGÉPEK
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TESTCSIPESZ
Rugós, horganyzott szerkezet, sárgaréz érintkezők, szövött réz vezetékel összekötve.

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Áramerősség

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

141020 800CEC150A 150 A
116512 800CEC200A 200 A
116513 800CEC400A 400 A
116514 800CEC500A 500 A
158770 800CEC600A 600 A
116515 WP21044 600A (csavaros)

ELEKTRÓDAFOGÓ
Kiváló minőségű tömör sárgarézből készült, teljesen szigetelt elektródafogó. › A tartópofák erős szorítórugóval biztosítják az elektróda rögzítését 7 különböző pozícióban. › 200A vagy 400A @35% › 160A vagy 300 A @60% › 2.5-4mm vagy 4-6,3 mm elektródaátmérőhöz. › Javasolt minimális kábelkeresztmetszet 16-25 vagy 35-50 mm2

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

017273 800CEH200A 200 A
116444 800CEH400A 400 A
116445 800CEH500A 500 A
126580 800CEH600A 600 A

GORILLA POCKETMIG 185 ALUFLUX 
HEGESZTŐ INVERTER
MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter  
fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal. › 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas › Hot Start › Huzalelőtolás-sebesség szabályozás › Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás › Polaritásváltás lehetőség › Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú,  

recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz › Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal

GORILLA POCKETMIG 205 ALUFLUX 
HEGESZTŐ INVERTER
MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter  
fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal. › 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas › Hot Start › Huzalelőtolás-sebesség szabályozás › Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás › Polaritásváltás lehetőség › Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú,  

recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz › Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!051330 80POCMIG185

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!141156 80POCMIG205

GORILLA MICROFLUX 131 NOGAS 
HEGESZTŐ INVERTER
A GORILLA fogyóelektródás hegesztőgép sorozat legkisebb tagja. Az 1 kg-os huzaldob alkalmazása, a fix bekötésű 
hegesztőpisztoly és a védőgáz teljes mellőzése, mind olyan megoldások amik a fogyóelektródás hegesztést ezen 
alkalmazások esetében a bevont elektródás hegesztés vonzó alternatívájává teszik. Mostantól egy 5 kg-os géppel 
védőgáz nélkül, önvédő porbeles hegesztőhuzallal hegeszthetünk, akár 120 amper áramerősséggel. Inverter típusa 
IGBT, FCAW - igen, Kompakt kivitel - igen, Huzaltoló görgők száma 2, Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150 FIX

 › Fázisszám 1  › Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60 Hz › Max./effektív áramfelvétel 16.8A/10A › Teljesítménytényező (cos φ) 0.7 › Hatásfok 85% › Bekapcsolási idő (10 perc/40 OC) 120A@ 40% 76A - 100% › Hegesztőáram 50-120A › Munkafeszültség 15.5V-20V › Üresjárati feszültség 55V

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!121408 80MROFLUX131

 › Szigetelési osztály F › Védelmi osztály IP23 › Huzalátmérő (csak porbeles) 0.8-0.9 mm › Huzaltekercs átmérő Ø 100 mm, 1 kg › Tömeg 5,24 kg › Méret (HxSZxM) 325 x 165 x 225 mm › Garancia idő: 2 év

 › Inverter típusa IGBT › LCD  › Polaritásváltás- FCAW  › Huzaltoló görgők száma 2 › Hot Start  › Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150 › Fázisszám 1 › Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz › Max./effektív áramfelvétel MMA 30.8A/20.2A › Max./effektív áramfelvétel MIG 30.8A/20.2A › Teljesítménytényező(cos φ) 0.7 › Hatásfok 85%

 › Inverter típusa IGBT › LCD › Polaritásváltás -FCAW › Huzaltoló görgők száma 2 › Hot Start › Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150 › Fázisszám 1 › Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz › Max./effektív áramfelvétel MMA 26.6A/18.6A › Max./effektív áramfelvétel MIG 26.6A/18.6A › Teljesítménytényező(cos φ) 0.7 › Hatásfok 85%

 › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 190A-60%, 132A-100% › Hegesztőáram MMA 30A-160A › Hegesztőáram MIG 50A-190A › Munkafeszültség MMA 15.5V-23V › Munkafeszültség MIG 15.5V-23V › Üresjárati feszültség 60V › Szigetelési osztály F › Védelmi osztály IP23 › Huzalátmérő 0.6-0.8mm › Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg › Tömeg 12.5 kg › Méret (HxSZxM) 485x185x370 mm › Garancia idő: 2 év

 › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 170A-60%, 124A-100% › Hegesztőáram MMA 30A-170A › Hegesztőáram MIG 50A-170A › Munkafeszültség MMA 15.5V-22V › Munkafeszültség MIG 15.5V-22V › Üresjárati feszültség 56V › Szigetelési osztály F › Védelmi osztály IP23 › Huzalátmérő 0.6-0.8mm › Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg › Tömeg 10 kg › Méret (HxSZxM) 430x200x290 mm › Garancia idő: 2 év

IWELD HEGESZTŐGÉPEK
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IWELD GORILLA POCKETMIG 205 
ALUFLUX HEGESZTŐGÉP KOCSIVAL
MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal. › 5kg-os huzaldob befogadására alkalmas. › Hot Start, › Huzalelőtolás-sebesség szabályozás, › Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás, › Polaritásváltás lehetőség, › Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles 

hegesztőhuzalhoz › Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal › Hegesztőgép kocsival (800WMTROLLEYS)  › Garancia idő: 1 év

IWELD GORILLA POCKETMIG 205 CAR 
BODY SYNERGIC HEGESZTŐ INVERTER
MIG/MMA IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás, AWI és bevont-elektródás funkciókkal. › 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas. › Nagy teljesítményű digitális inverter technológia › Szinergikus vezérlés › MG/MAG hegesztés manuális és szinergikus módban › Keményforrasztás - galvanizált felületekhez is - CuSi › MMA /bevontelektródás/ hegesztés › FCAW - plaritásváltás portöltésű huzalhoz › LT AWI hegesztés › Digitálisan szabályozott íverősség és ívgyújtás › (Arc Force, Hot Start) › Kompakt méret › Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék "U" profilú,  

recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz › Komplett készülék kiegészítőkkel › Tartozék IWELD IGrip 150 hegesztópisztollyal › Ajándék sportkarórával! 
Műszaki paraméterek › Termék megnevezése  POCKETMIG 205 CAR BODY SYNERGIC  › Inverter típusa IGBT  › Vízhűtés -  › LCD + 

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158771 80PCMIG205TRL

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116563 80POCMIG205CBS

IWELD GORILLA POCKETMIG 215 
ALUFLUX HEGESZTŐ INVERTER
MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter  
fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal. › 15 kg-os huzaldob befogadására alkalmas › Hot Start › Huzalelőtolás-sebesség szabályozás › Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás › Polaritásváltás lehetőség › Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék U profilú,  

recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz › Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!118556 80POCMIG215

 › Inverter típusa IGBT › LCD  › Polaritásváltás- FCAW  › Huzaltoló görgők száma 2 › Hot Start  › Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150 › Fázisszám 1 › Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz › Max./effektív áramfelvétel MMA 30.8A/22.6A › Max./effektív áramfelvétel MIG 35A/25A › Teljesítménytényező(cos φ) 0.7 › Hatásfok 85%

 › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200A-60%, 155A-100% › Hegesztőáram MMA 30A-160A › Hegesztőáram MIG 50A-200A › Munkafeszültség MMA 15.5V-24V › Munkafeszültség MIG 15.5V-24V › Üresjárati feszültség 53V › Szigetelési osztály F › Védelmi osztály IP23 › Huzalátmérő 0.6-1.0mm › Huzaltekercs átmérő 270 mm, 15 kg › Tömeg 14 kg › Méret (HxSZxM) 580x250x440 mm › Garancia idő: 2 év

 › Programhelyek száma 0  › Szinergikus vezérlés +  › Impulzus mód -  › Dupla impulzus mód -  › Polaritásváltás- FCAW +  › 2T/4T +  › 2ST/4ST -  › SPOT -  › Hordozható huzaltoló egység -  › Kompakt kivitel +  › Huzaltoló görgők száma 2  › LT AWI +  › HF AWI -  › Impulzus DC AWI -  › Arc Force +  › Állítható Arc Force +  › Hot Start +  › Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 150  › Opcionális hegesztőpisztoly -  › Fázisszám 1 

 › Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz  › Max./effektív áramfelvétel MMA 30.8A/20.2A  › Max./effektív áramfelvétel MIG 35A/25A  › Teljesítménytényező(cos fí) 0.7  › Hatásfok 85%  › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C)  
190A@60%, 132A@100%  › Hegesztőáram MMA 20A-170A  › Hegesztőáram MIG 60A-190A  › Munkafeszültség MMA 15.5V-24V  › Munkafeszültség MIG 14V-24V  › Üresjárati feszültség 60V  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP21S  › Huzalátmérő 0.6-1.0mm  › Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg  › Tömeg 10.5 kg  › Méret (HxSZxM) 450x193x290 mm  › Garancia idő: 1 év

IWELD HEGESZTŐGÉPEK
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Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140768 8PMIG205DSC

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!119422 80PWRMIG221

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158772 800MIG240IGBT

IWELD POCKETMIG 205 DIGITAL 
SYNERGIC HEGESZTŐ INVERTER
 › Szinergikus vezérlésű, három funkciós, IGBT technológiás hegesztő inverter. › Feszültség paraméterek alapján automatikus programbeállítás. › Digitális LED kijelző, › CO2 és kevert gáz választási lehetőség, › 2T/4T hegesztési mód választási lehetőség, › Automatikus Hot-Start és Arc-Force funkciók MMA üzemmódban, › 5kg-os huzaldob befogadására alkalmas. 

Műszaki paraméterek › Termék megnevezése  
POCKETMIG 205 DIGITAL SYNERGIC  › Inverter típusa IGBT  › Vízhűtés -  › LCD +  › Programhelyek száma 0  › EMC +  › Szinergikus vezérlés +  › Impulzus mód -  › Dupla impulzus mód -  › Polaritásváltás- FCAW +  › 2T/4T +  › 2ST/4ST -  › SPOT -  › Hordozható huzaltoló egység - 

IWELD  GORILLA POWERMIG 221 IGBT 
HEGESZTŐ INVERTER
MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal. › - 15kg-os huzaldob befogadására alkalmas. › - Hot Start, Arc Force › - Huzalelőtolás-sebesség szabályozás, › - Polaritásváltás lehetőség, › - Palacktartó konzol › - Tartozék MIG IGrip 150 hegesztópisztollyal 
Műszaki paraméterek › Termék megnevezése   

POWERMIG 221 IGBT  › Inverter típusa IGBT  › Vízhűtés -  › LCD +  › Programhelyek száma 0  › Szinergikus vezérlés -  › Impulzus mód -  › Dupla impulzus mód -  › Polaritásváltás- FCAW +  › 2T/4T -  › 2ST/4ST -  › SPOT -  › Hordozható huzaltoló egység -  › Kompakt kivitel + 

IWELD MIG 240 IGBT HEGESZTŐ 
INVERTER
MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás kompakt hegesztő inverter › Magas minőségű IGBT tranzisztor technológia és áramszabályozás, amitől a gép stabil, megbízható és 

nagy bekapcsolási idővel folyamatosan magas teljesítményre képes › - CO2 védőgázas fogyóelektródás és bevont elektródás hegesztési módok választhatók › - Alkalmazási területek: › - karosszériajavítás, › - járműipari alkatrészgyártás, › - könnyű acélszerkezetek gyártása, › - karbantartás, javítás, › - általános lakatosmunkák. › - Hegeszthető anyagok: ötvözött és közepesen ötvözött  
acélok, rozsdamentes acél, alumínium. › - Az alap hegesztési paraméterek dedikált  
szabályozó potméterekkel állíthatók: › - áramerősség › - feszültség › - huzal-előtolási sebesség › - induktancia › - Huzal-ellenőrző és a gyors-adagoló gomb › - Nagy méretű, jól látható LED paraméter kijelzők › - Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem › - 2T és 4T hegesztési módok › - 1 fázisú modell › Tartozék MIG IGrip 240 hegesztópisztollyal 

ÚJ

ÚJ

 › Kompakt kivitel +  › Huzaltoló görgők száma 2  › LT AWI +  › HF AWI -  › Impulzus DC AWI -  › Arc Force +  › Állítható Arc Force +  › Hot Start +  › Tartozék hegesztőpisztoly IGRIP 150  › Opcionális hegesztőpisztoly -  › Fázisszám 1  › Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz  › Max./effektív áramfelvétel MMA 28.0A/14.0A  › Max./effektív áramfelvétel MIG 27.4A/13.7A  › Teljesítménytényező(cos fí) 0.73 

 › Huzaltoló görgők száma 2  › LT AWI -  › HF AWI -  › Impulzus DC AWI -  › Arc Force -  › Állítható Arc Force -  › Hot Start -  › Tartozék hegesztőpisztoly FIX IGrip 150  › Opcionális hegesztőpisztoly -  › Fázisszám 1  › Hálózati feszültség 230 V AC±10% 50/60 Hz  › Max./effektív áramfelvétel MMA 30.8A/22.6A  › Max./effektív áramfelvétel MIG 35.0A/25.0A  › Teljesítménytényező(cos fí) 0.93 

Műszaki paraméterek › Termék megnevezése  MIG 240 IGBT  › Inverter típusa IGBT  › Vízhűtés -  › LCD +  › Programhelyek száma 0  › EMC +  › Szinergikus vezérlés -  › Impulzus mód -  › Dupla impulzus mód -  › Polaritásváltás- FCAW -  › 2T/4T +  › 2ST/4ST -  › SPOT -  › Hordozható huzaltoló egység -  › Kompakt kivitel +  › Huzaltoló görgők száma 4  › LT AWI -  › HF AWI - 

 › Hatásfok 80%  › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 180A@40%, 90A@100%  › Hegesztőáram MMA 10A-160A  › Hegesztőáram MIG 50A-180A  › Munkafeszültség MMA 20.4V-26.4V  › Munkafeszültség MIG 16.5V-23V  › Üresjárati feszültség 64V  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP23  › Huzalátmérő 0.6 - 1.0 mm  › Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg  › Tömeg 8 kg  › Méret (HxSZxM) 389x170x300 mm  › Garancia idő: 1 év

 › Hatásfok 85%  › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200A@60%, 155A@100%  › Hegesztőáram MMA 30A-160A  › Hegesztőáram MIG 50A-200A  › Munkafeszültség MMA 11.0V-27.0V  › Munkafeszültség MIG 16.5V-24.0V  › Üresjárati feszültség 54V  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP23  › Huzalátmérő 0.6-1.0mm  › Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15 kg  › Tömeg 37 kg  › Méret (HxSZxM) 920x300x660mm  › Garancia idő: 2 év

 › Impulzus DC AWI -  › Arc Force -  › Állítható Arc Force -  › Hot Start +  › Tartozék hegesztőpisztoly IGRIP 240  › Opcionális hegesztőpisztoly -  › Fázisszám 1  › Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz  › Max./effektív áramfelvétel MMA -  › Max./effektív áramfelvétel MIG 42A/30,6A  › Teljesítménytényező(cos fí) 0.93  › Hatásfok 85%  › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 220A@60%,  
155A@100%  › Hegesztőáram MMA 10A-190A  › Hegesztőáram MIG 50A-220A  › Munkafeszültség MMA -  › Munkafeszültség MIG 16.5V-25V  › Üresjárati feszültség 60V  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP23  › Huzalátmérő 0.8 - 1.0 mm  › Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15 kg  › Tömeg 50 kg  › Méret (HxSZxM) 1050x500x750 mm  › Garancia idő: 1 év

IWELD HEGESZTŐGÉPEK

ÚJ
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Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158773 800MIG251

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158774 800MIG320CLP

IWELD MIG 251 DIGITAL HEGESZTŐ 
INVERTER
MIG/MMA kétfunkciós, fél-digitális vezérlésű IGBT technológiás, › kompakt hegesztő inverterek. › - A magas minőségű IGBT inverter technológia garantálja a megbízható és gazdaságos működést › - ipari és professzionális használatra egyaránt alkalmas › - nagy bekapcsolási idővel, folyamatosan nagy teljesítmény leadására képes › - helytakarékos, keskeny-magas felépítés › Tartozék MIG IGrip 240 hegesztópisztollyal 
Műszaki paraméterek › Termék megnevezése  MIG 251 DIGITAL  › Inverter típusa IGBT  › Vízhűtés -  › LCD +  › Programhelyek száma 0  › EMC +  › Szinergikus vezérlés -  › Impulzus mód -  › Dupla impulzus mód -  › Polaritásváltás- FCAW +  › 2T/4T +  › 2ST/4ST -  › SPOT -  › Hordozható huzaltoló egység -  › Kompakt kivitel +  › Huzaltoló görgők száma 2 

IWELD MIG 320 COOLPULSE KOMPAKT 
HEGESZTŐ INVERTER
Impulzusíves MIG/MAG hegesztő áramforrás. › A különleges dupla impulzuskarakterisztikának köszönhetően alkalmas vékony lemezek, kis 

falvastagságú munkadarabok hegesztésére. › - Mikroprocesszor vezérlés, teljesen digitalizált parameter szabályozás, melyek tárolhatók. › - 4 görgős huzaltoló szerkezet › - Tartozék MIG/MAG hegesztőpisztollyal. 
Műszaki paraméterek › Termék megnevezése  MIG 320 COOLPULSE  › Inverter típusa IGBT  › Vízhűtés -  › LCD +  › Programhelyek száma 20  › EMC +  › Szinergikus vezérlés +  › Impulzus mód +  › Dupla impulzus mód +  › Polaritásváltás- FCAW +  › 2T/4T +  › 2ST/4ST +  › SPOT +  › Hordozható huzaltoló egység - 

ÚJ

ÚJ

 › LT AWI -  › HF AWI -  › Impulzus DC AWI -  › Arc Force -  › Állítható Arc Force -  › Hot Start +  › Tartozék hegesztőpisztoly IGRIP 240  › Opcionális hegesztőpisztoly -  › Fázisszám 1  › Hálózati feszültség 230 V AC±15% 50/60 Hz  › Max./effektív áramfelvétel MMA 47.0A/26.0A  › Max./effektív áramfelvétel MIG 50.0A/35.0A  › Teljesítménytényező(cos fí) 0.93  › Hatásfok 85%  › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 250A/26.5V@60%, 
194A/23.7V@100% 

 › Kompakt kivitel +  › Huzaltoló görgők száma 4  › LT AWI -  › HF AWI -  › Impulzus DC AWI -  › Arc Force -  › Állítható Arc Force -  › Hot Start -  › Tartozék hegesztőpisztoly IGrip 360  › Opcionális hegesztőpisztoly -  › Fázisszám 3  › Hálózati feszültség 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz  › Max./effektív áramfelvétel MMA -  › Max./effektív áramfelvétel MIG 17A / 12A 

 › Hegesztőáram MMA 50A-220A  › Hegesztőáram MIG 50A-250A  › Munkafeszültség MMA 22.0A-28.8A  › Munkafeszültség MIG 16.5V-26.5V  › Üresjárati feszültség 56V  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP23  › Huzalátmérő 0.8 - 1.0 mm  › Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15 kg  › Tömeg 45 kg  › Méret (HxSZxM) 900x458x950 mm  › Garancia idő: 1 év

 › Teljesítménytényező(cos fí) 0.93  › Hatásfok 85%  › Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C)  
300A/29V @ 60% 232A/25.6V @ 100%  › Hegesztőáram MMA -  › Hegesztőáram MIG 50A-300A  › Munkafeszültség MMA -  › Munkafeszültség MIG 17V-36.5V  › Üresjárati feszültség 53V  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP21S  › Huzalátmérő 0.8 - 1.6 mm  › Huzaltekercs átmérő 300 mm, 15kg  › Méret (HxSZxM) 875x420x807mm 

IGRIP 150F-4M HEGESZTŐPISZTOLY 
FORGATHATÓ NYAKKAL
 › Hűtés módja: Gázhűtés › Kábelhossz 4m › Munkaciklus 60% › Terhelhetőség M21 180A › Terhelhetőség CO2 150A › Huzalátmérő: 0,6-1,0 mm › Gázfogyasztás 8 l/perc

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140754 8SWVMIGIP154

IGRIP 250F-4M HEGESZTŐPISZTOLY 
FORGATHATÓ NYAKKAL
 › Hűtés módja: Gázhűtés › Kábelhossz 4m › Munkaciklus 60% › Terhelhetőség M21 230A › Terhelhetőség CO2 200A › Huzalátmérő: 0,8-1,2 mm › Gázfogyasztás 10 l/perc

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140756 8SWVMIGIP254

IWELD HEGESZTŐGÉPEK
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IGRIP 150-4M HEGESZTŐPISZTOLY
 › Hűtés módja: Gázhűtés › Kábelhossz 4m › Munkaciklus 60% › Terhelhetőség M21 180A › Terhelhetőség CO2 150A › Huzalátmérő: 0,6-1,0 mm › Gázfogyasztás 8 l/perc

IWELD IGRIP 250-4M 
HEGESZTŐPISZTOLY

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116424 800MIGIP154

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116422 800MIGIP254

IGRIP 240-4M HEGESZTŐPISZTOLY
 › Hűtés módja: Gázhűtés › Kábelhossz 4m › Munkaciklus 60% › Terhelhetőség M21 250A › Terhelhetőség CO2 220A › Huzalátmérő: 0,8-1,2 mm › Gázfogyasztás 12 l/perc

GÁZTERELŐ

KÖZDARAB

ÁRAMÁTADÓ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140830 800MIGIP244

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

116450 800CN15012 MIG150 12,0mm
140839 800CN15016 MIG150 16,0mm
140840 800CN15095 MIG150 9,5mm
124726 800CN24012 MIG240 12,5mm
126892 800CN24017 MIG240 17,0mm
140841 800CN25011 MIG250 11,0mm
126893 800CN25015 MIG250 15,0mm
116451 800CN36016 MIG360 16,0mm
140842 800CN50114 MIG511 14,0mm
140843 800CN50116 MIG511 16,0mm
140844 800CN50120 MIG511 20,0mm

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

116477 800CCTH150 MIG150 M8x1,0mm (bal) 
rugóval

140854 800CCTH240 MIG240 M6/L=26mm
116478 800CCTH250 MIG250 M6/L=35mm
140855 800CCTH268 MIG260 M8/L=22mm
140856 800CCTH366 MIG360 M6/L=28mm
116479 800CCTH368 MIG360 M8/L=28mm
140857 800CCTH501 MIG511 M8/L=25mm

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

116409 800C082560 M6x25x0,8 CU
116412 800C082860 M6x28x0,8 CU
124604 800C08286C M6x28x0,8 CuCrZr
116413 800C083080 M8x30x0,8 CU
158775 800C08308C M8x30x0,8 CuCrZr
116410 800C102560 M6x25x1,0 CU
158776 800C102860 M6x28x1,0 CU
158777 800C10286C M6x28x1,0 CuCrZr
116414 800C103080 M8x30x1,0 CU
158778 800C10308C M8x30x1,0 CuCrZr
116411 800C122560 M6x25x1,2 CU
158779 800C122860 M6x28x1,2 CU
129071 800C12286C M6x28x1,2 CuCrZr
116415 800C123080 M8x30x1,2 CU
158780 800C12308C M8x30x1,2 CuCrZr
158781 800C142560 M6x25x1,4 CU
158782 800C142860 M6x28x1,4 CU
158783 800C14286C M6x28x1,4 CuCrZr
158784 800C143080 M8x30x1,4 CU
158785 800C14308C M8x30x1,4 CuCrZr
158786 800C162560 M6x25x1,6 CU
158787 800C162860 M6x28x1,6 CU
158788 800C16286C M6x28x1,6 CuCrZr
158789 800C163080 M8x30x1,6 CU
158790 800C16308C M8x30x1,6 CuCrZr

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA
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GÁZ DIFFUZOR

HEGESZTŐ HUZAL SG2
Vegyi összetétel / Chemical composition (%):

HEGESZTŐ HUZAL  
ÖNVÉDŐ-POR TÖLTÉSŰ
Vegyi összetétel / Chemical composition (%):

HEGESZTŐ HUZAL ALUMÍNIUM
Vegyi összetétel / Chemical composition (%):

HUZALVEZETŐ SPIRÁL

ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

140858 800CGD240C MIG240 (kerámia)
140859 800CGD240W MIG240 (fehér)
140860 800CGD260W MIG260 (fehér)
140861 800CGD360C MIG360 (kerámia)
116449 800CGD360W MIG360 (fehér)
140862 800CGD501C MIG511 (kerámia)
140863 800CGD501W MIG511 (fehér)

Rendelési szám Gyártói kód Típus
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
158551 6WWSG20605 0,6mm/5kg ER70S-6 
158791 6WWSG20801 0,8mm/1kg ER70S-6 
128675 6WWSG20805 0,8mm/5kg ER70S-6

Rendelési szám Gyártói kód Típus
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!143982 6WWFLXC0901 0,9mm/1kg E71T-GS
116559 6WWFLXC0905 0,9mm/5kg E71T-GS

Rendelési szám Gyártói kód Típus Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!
158792 6WWALMG51002 1,0mm/2kg ER5356 (AlMg5)
158793 6WWALSI51002 1,0mm/2kg ER4043 (AlSi5)

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

140845 800CL08103 0,8-1,0 3m kék
116465 800CL08104 0,8-1,0 4m kék
116466 800CL08105 0,8-1,0 5m kék
140846 800CL10123 1,0-1,2 3m piros
116463 800CL10124 1,0-1,2 4m piros
116462 800CL10125 1,0-1,2 5m piros
140847 800CL14163 1,4-1,6 3m sárga
140848 800CL14164 1,4-1,6 4m sárga
116464 800CL14165 1,4-1,6 5m sárga

MIG SZERVIZFOGÓ 15-18MM

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!141021 800MIGPLIER

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

C Mn Si S P Cr Ni Cu Mo V
0.08 1.47 0.85 0.01 0.014 0.022 0.020 0.020 0.005 0.002

Mg Ti Cu Mn Si Cr Fe Zn Sn Pb Al
5.12 0.088 0.011 0.14 0.063 0.092 0.151 0.001 0.001 rest rest

C Si Mn S P Al Cu
0.07 0.069 1.01 0.007 0.015 1.56 1.56

tel:007 0.015 1.56 1.56
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Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!120176 8TIG200SPR

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!051333 8TIG200SPUL

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!118563 800TIG220DIPU

IWELD GORILLA SUPERTIG 200 HEGESZTŐ INVERTER
A legmodernebb IGBT technológia és szoftver biztosítja a megbízható működést minden helyzetben. Akár bevont elektródás, akár AWI hegesztési feladatra használjuk 
a hegesztőgépeket az ív stabilitását segítő funkciók mindkét esetben hatékonyan működnek a minőségi hegesztési varrat elérése érdekében. Elektróda rövidzárlat 
esetén a feszültség automatikusan 0 voltra csökken, ezzel csökkenti az elektróda károsodásának lehetőségét és biztosítja a környezetkímélő működést.
Műszaki paraméterek › Inverter típusa IGBT  › Vízhűtés -  › Ívgyújtás módja HF  › Programhelyek száma -  › Vezeték nélküli távvezérlés -  › Távvezérlés hegesztőpisztolyról -  › Digitális kezelőfelület +  › Analóg kezelőfelület -  › AC AWI -  › AC PULSE AWI -  › DC AWI +  › DC PULSE AWI -  › 2T/4T + 

IWELD GORILLA SUPERPULSE 200 HEGESZTŐ INVERTER
A legmodernebb IGBT technológia és szoftver biztosítja a megbízható működést minden helyzetben. Akár bevont elektródás, akár AWI hegesztési feladatra használjuk 
a hegesztőgépeket az ív stabilitását segítő funkciók mindkét esetben hatékonyan működnek a minőségi hegesztési varrat elérése érdekében. Elektróda rövidzárlat 
esetén a feszültség automatikusan 0 voltra csökken, ezzel csökkenti az elektróda károsodásának lehetőségét és biztosítja a környezetkímélő működést.
Műszaki paraméterek › Inverter típusa IGBT  › Vízhűtés -  › Ívgyújtás módja HF  › Programhelyek száma -  › Vezeték nélküli távvezérlés -  › Távvezérlés hegesztőpisztolyról -  › Digitális kezelőfelület +  › Analóg kezelőfelület -  › AC AWI -  › AC PULSE AWI -  › DC AWI +  › DC PULSE AWI +  › 2T/4T + 

IWELD TIG 220 DIGITAL PULSE RC 
HEGESZTŐ INVERTER
 › DC AWI és bevontelektródás kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter. › Különösen alkalmas vékony és közepesen vastag anyagok, ötvözött acélok, 
rozsdamentes acél, bronz, réz, titán, szürke öntvények deformáció nélküli 
hegesztéséhez. › Digitális kezelőpanel és vezérlés › A hegesztőgép felhasználóbarát kezelőfelületének köszönhetően a beállítás és a 
kezelés gyors és egyszerű. A paraméterek kiválaszthatók a grafikus felületen és 
egyetlen gomb használatával beállíthatjuk az összes paraméter értékét a hegesztési 
feladatnak megfelelően. › Hatékony védelmi rendszer A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség 
érzékelő szenzorokkal biztosít magas szintű védettséget a rendellenes működésből 
származó meghibásodásokkal szemben. › 2 ütemű és 4 ütemű (2T/4T) működési módok › 2.4 GHz-es vezeték nélküli vezérlés, távvezérlővel vagy lábpedállal › A távvezérlő kezelőpanelje teljes mértékben megegyezik a hegesztőgép 

ÚJ

ÚJ

ÚJ

 › Hullámformák száma 1  › AC MMA -  › DC MMA +  › Arc Force +  › Állítható Arc Force -  › Hot Start +  › Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26  › Opcionális AWI pisztoly -  › Fázisszám 1  › Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60Hz  › Max./effektív áramfelvétel MMA 26A/18.7A  › Max./effektív áramfelvétel TIG 26A/18.7A  › Teljesítménytényező (cos fí) 0.93 

 › Hullámformák száma 1  › AC MMA -  › DC MMA +  › Arc Force +  › Állítható Arc Force +  › Hot Start +  › Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26  › Opcionális AWI pisztoly -  › Fázisszám 1  › Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60Hz  › Max./effektív áramfelvétel MMA 26A/18.7A  › Max./effektív áramfelvétel TIG 26A/18.7A  › Teljesítménytényező (cos fí) 0.93 

kezelőpaneljével, ennek megfelelően az összes 
paraméter beállítása lehetséges a távvezérlőn 
keresztül. › Egymás közelében több hegesztőgép is működhet 
biztonságosan távvezérléssel, zavaró 
interferencia nélkül. › A digitális kijelző a hegesztés megkezdéséig a 
beállított paramétereket mutatja, hegesztés 
közben pedig a pillanatnyi kimeneti 
áramerősséget. › A távvezérlő 3db AA elemmel vagy akkumulátorral 
180 óra működést biztosít, akár 100 méteres 
távolságból is. › A távvezérlő nem tartozéka a hegesztőgépnek. › Garancia idő: 1 év

 › Hatásfok min.85%  › Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A@60%, 155A@100%  › Hegesztőáram MMA 10A-200A  › Hegesztőáram TIG 10A-200A  › Munkafeszültség MMA -  › Munkafeszültség TIG 10.4V-18V  › Üresjárati feszültség 56V  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP23  › Tömeg 5.7 kg  › Méret (HxSZxM) 410x135x238mm  › Garancia idő: 2 év

 › Hatásfok min.85%  › Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A@60%, 155A@100%  › Hegesztőáram MMA 10A-200A  › Hegesztőáram TIG 10A-200A  › Munkafeszültség MMA -  › Munkafeszültség TIG 10.4V-18V  › Üresjárati feszültség 56V  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP23  › Tömeg 5.7 kg  › Méret (HxSZxM) 410x135x238mm  › Garancia idő: 2 év

GORILLA SUPERTIG 200 AC/DC 
HEGESZTŐ INVERTER
A kétfunkciós GORILLA® SUPERTIG 200 AC/DC hegesztőgép, különösen alkalmasak acél, rozsdamentes acél és 
alumínium anyagú, kis falvastagságú, idomok, csövek precíz hegesztésére. Kis méretének és csekély súlyának 
köszönhetően könnyen hordozható és emiatt rendkívül jól használható helyszíni hegesztési munkák végzésére. 
Nagyfrekvenciás ívgyújtással rendelkezik és a 60% bekapcsolási idő akár kisipari munkák elvégzésére is 
alkalmassá teszi. A legmodernebb IGBT technológia és szoftver biztosítja a megbízható működést minden 
helyzetben. Akár bevont elektródás, akár AWI hegesztési feladatra használjuk a hegesztőgépet, az ív 
stabilitását segítő funkciók mindkét esetben hatékonyan működnek a minőségi hegesztési varrat elérése 
érdekében. Elektróda rövidzárlat esetén a feszültség automatikusan 0 voltra csökken, ezzel csökkenti az 
elektróda károsodásának lehetőségét és biztosítja a környezetkímélő működést.Tartozék IGrip SR26 
hegesztőpisztollyal.

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!125073 8TIG200SPRACDC

 › Fázisszám 1 › Hálózati feszültség 230V AC±15% 50/60Hz › Max./effektív áramfelvétel (AWI) 32.7A / 25A › Teljesítménytényező (cos φ) 0.93 › Hatásfok≥85% › Bekapcsolási idő (10 perc/20 OC)  › 200A @ 60% › 100A @ 100% › Hegesztőáram 5A - 200A › Munkafeszültség (AWI) 10.2V - 18V › Üresjárati feszültség 62V › Szigetelési osztály F › Védelmi osztály IP23 › Tömeg 9 kg › Méret (HxSZxM426 X 162 X 326 mm)  › Garancia idő: 2 év

IWELD HEGESZTŐGÉPEK
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Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!120824 800TIG220ACDC

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!119314 800TIG320ACDCMW

IWELD TIG 220 AC/DC DIGITAL RC 
HEGESZTŐ INVERTER
AC/DC AWI és bevontelektródás kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter. › Alkalmasak alumínium és alumínium ötvözetek, réz, szénacél és rozsdamentes acélok hegesztésére  › Digitális kezelőpanel és vezérlés › A hegesztőgép felhasználóbarát kezelőfelületének köszönhetően a beállítás és a kezelés gyors és 

egyszerű. A paraméterek kiválaszthatók a grafikus felületen és egyetlen gomb használatával 
beállíthatjuk az összes paraméter értékét a hegesztési feladatnak megfelelően . › AC Balance Control › A tisztítási szélesség szabályozása (5 - 95% között) segíti az oxidréteg hatékony eltávolítását 
alumíniumhegesztés közben. › Hatékony védelmi rendszer A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő 
szenzorokkal biztosít magas szintű védettséget a rendellenes működésből származó 
meghibásodásokkal szemben. › 2 ütemű és 4 ütemű (2T/4T) működési módok › A hegesztőgép rendelkezik csatlakozóval vezetékes lábpedál használatához is. › A lábpedál nem tartozéka a hegesztőgépnek! 

Műszaki paraméterek › Inverter típusa IGBT  › Vízhűtés -  › Ívgyújtás módja HF/ LT  › Programhelyek száma -  › Vezeték nélküli távvezérlés -  › Távvezérlés hegesztőpisztolyról +  › Digitális kezelőfelület +  › Analóg kezelőfelület -  › AC AWI +  › AC PULSE AWI +  › DC AWI +  › DC PULSE AWI +  › 2T/4T + 

IWELD TIG 320 AC/DC MULTIWAVE RC 
HEGESZTŐ INVERTER
AC/DC AWI és bevontelektródás kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter. › Alkalmasak alumínium és alumínium ötvözetek, réz, szénacél és rozsdamentes acélok hegesztésére › Multiwave kimenet › AC módban választható hullámformák: › négyzetes hullám, szinusz hullám, háromszög hullám › AC Balance Control › A tisztítási szélesség szabályozása (5 - 95% között) segíti az oxidréteg hatékony eltávolítását 

alumíniumhegesztés közben. › Hatékony védelmi rendszer › A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő › szenzorokkal biztosítja a stabil működést és a magas szintű védettséget a rendellenes működésből 
származó meghibásodásokkal szemben. › 2.4 GHz-es vezeték nélküli vezérlés, távvezérlővel vagy lábpedállal  › A távvezérlő kezelőpanelje teljes mértékben megegyezik a hegesztőgép kezelőpaneljével, ennek 
megfelelően az összes paraméter beállítása lehetséges a távvezérlőn keresztül. › Egymás közelében több hegesztőgép is működhet biztonságosan › távvezérléssel, zavaró interferencia nélkül. › A digitális kijelző a hegesztés megkezdéséig a beállított paramétereket mutatja, hegesztés közben 
pedig a pillanatnyi kimeneti áramerősséget. › A távvezérlő 3db AA elemmel vagy akkumulátorral 180 óra működést biztosít, akár 100 méteres 
távolságból is. › A távvezérlő nem tartozéka a hegesztőgépnek. 

ÚJ

ÚJ

 › Hullámformák száma 1  › AC MMA +  › DC MMA +  › Arc Force +  › Állítható Arc Force +  › Hot Start +  › Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26P  › Opcionális AWI pisztoly -  › Fázisszám 1  › Hálózati feszültség 230V AC±10% 50/60Hz  › Max./effektív áramfelvétel MMA AC:39A/25A, DC:41A/26A  › Max./effektív áramfelvétel TIG AC:33A/20A, DC:28A/18A  › Teljesítménytényező (cos fí) 0.68 

Műszaki paraméterek › Inverter típusa IGBT  › Vízhűtés op.  › Ívgyújtás módja HF/ LT  › Programhelyek száma 9  › Vezeték nélküli távvezérlés op.  › Távvezérlés hegesztőpisztolyról +  › Digitális kezelőfelület +  › Analóg kezelőfelület -  › AC AWI +  › AC PULSE AWI +  › DC AWI +  › DC PULSE AWI +  › 2T/4T +  › Hullámformák száma 3  › AC MMA +  › DC MMA +  › Arc Force +  › Állítható Arc Force +  › Hot Start +  › Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26P  › Opcionális AWI pisztoly IGrip SR18W/ TBi SR400  › Fázisszám 3  › Hálózati feszültség 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz  › Max./effektív áramfelvétel MMA AC:25A/19A, DC:27.5A/21A  › Max./effektív áramfelvétel TIG AC:19A/15A, DC:21A/16A  › Teljesítménytényező (cos fí) 0.65  › Hatásfok min.85%  › Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 320A@60%, 250A@100% 

 › Hatásfok min.85%  › Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A@35%, 120A@100%  › Hegesztőáram MMA 10A-170A  › Hegesztőáram TIG 10A-200A  › Munkafeszültség MMA 20.4V-26.8V  › Munkafeszültség TIG 10.4V-18V  › Üresjárati feszültség 79V  › Szigetelési osztály H  › Védelmi osztály  IP21S  › Tömeg 7.6 kg  › Méret (HxSZxM) 410x146x278mm  › Garancia idő: 1 év

 › Hegesztőáram MMA 10A-320A  › Hegesztőáram TIG 10A-320A  › Munkafeszültség MMA 10.4V-22.8V  › Munkafeszültség TIG 20.4V-32.8V  › Üresjárati feszültség 61V  › Szigetelési osztály H  › Védelmi osztály  IP23  › Tömeg 27 kg  › Méret (HxSZxM) 550x240x445mm  › Garancia idő: 1 év

TIG 200 DIGITAL PULSE HEGESZTŐ INVERTER 
AWI/MMA kétfunkciós MOSFET technológiás, teljesen digitális, impulzusos hegesztő inverterek. › Alkalmasak vékony és közepesen vastag anyagok, ötvözött acélok, rozsdamentes acél, bronz, réz, titán, szürke öntvények 

AWI és bevontelektródás (MMA) hegesztésére ipari termelésben, karbantartásban, épületgépészeti kivitelezésben › Program tárolási lehetőség › Kimagasló hegesztési teljesítmény, dinamikus  
karakterisztikájú stabil ív, csökkentett fröcskölés,  
könnyű varrat formázás. › Inverter típusa MOSFET › Ívgyújtás módja HF › Programhelyek száma 10 › Távvezérlés hegesztőpisztolyról  › Digitális kezelőfelület  › DC AWI  › DC PULSE AWI  › 2T/4T  › Hullámformák száma 1 › DC MMA  › Arc Force  › Hot Start  › Tartozék hegesztőpisztoly IGrip SR26

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!117420 800TIG200DIPU

 › Fázisszám 1 › Hálózati feszültség 230V AC±10%50/60Hz › Max./effektív áramfelvétel MMA 36A/23A › Max./effektív áramfelvétel TIG 20.7A/14.6A › Teljesítménytényező (cos φ) 0.93 › Hatásfok min.85% › Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) 200A-60%, 150A-100% › Hegesztőáram MMA 10A-180A › Hegesztőáram TIG 10A-200A › Munkafeszültség MMA 20V-27.2V › Munkafeszültség TIG 10V-18V › Üresjárati feszültség 56V › Szigetelési osztály F › Védelmi osztály IP21S › Tömeg 12.5 kg › Méret (HxSZxM) 480x160x320mm › Garancia idő: 1 év

IWELD HEGESZTŐGÉPEK
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IWELD TIG SR9 HEGESZTŐPISZTOLY  
4M TSB10-25 (BŐR)
Műszaki paraméterek › Kábelcsatlakozás TSB10-25  › Hűtés módja Gázhűtés  › Kezelés Mikrokapcsoló  › Kábelhossz 4m  › Kábelborítás Bőr  › Munkaciklus 60%  › Terhelhetőség AC 80A  › Terhelhetőség DC 110A  › Huzalátmérő 0,5-1,6 mm 

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140874 800TSRB094GL

TIG SR17 HEGESZTŐPISZTOLY  
4M TSB10-25
 › Kábelcsatlakozás TSB10-25 › Hűtés módja: Gázhűtés › Kezelés Mikrokapcsoló › Kábelhossz 4m › Kábelborítás EPDM › Munkaciklus 60% › Terhelhetőség AC 100A › Terhelhetőség DC 140A › Elektródaátmérő 0,5-2,4 mm

TIG SR26 HEGESZTŐPISZTOLY  
4M TSB35-50
 › Kábelcsatlakozás TSB35-50 › Hűtés módja: Gázhűtés › Kezelés Mikrokapcsoló › Kábelhossz 4m › Kábelborítás EPDM › Munkaciklus 60% › Terhelhetőség AC 170A › Terhelhetőség DC 240A › Elektródaátmérő 0,5-4,0 mm

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!124769 800TSRB174G

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116419 800TSRB264G

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 KÉK
 › Lantános Volfrámelektróda › Kiváló ívgyújtással és újragyújtással rendelkezik és kopásra kevésbé hajlamos. › Plazmahegesztéshez is használható!  › Tóriumos Volfrám helyettesíthető vele.

Hegeszthető anyagok: › Szén acél › Rozsdamentes acél › Nikkel › Réz › Alumínium › Magnézium ötvözet › Titán › Áramnem: DC

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140930 800CB24175 2,4x175mm
140931 800CB32175 3,2x175mm

WOLFRAM ELEKTRÓDA  
WL20 ARANY
 › Lantános Volfrámelektróda › Kiváló ívgyújtással és újragyújtással rendelkezik és kopásra kevésbé hajlamos. › Plazmahegesztéshez is használható!  › Tóriumos Volfrám helyettesíthető vele.

Hegeszthető anyagok: › Szén acél › Rozsdamentes acél › Nikkel › Réz › Alumínium › Magnézium ötvözet › Titán › Áramnem: DC
Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!132096 800CL24175 2,4x175mm

140932 800CL32175 3,2x175mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!124742 800CC24175 2,4x175mm
124743 800CC32175 3,2x175mm

WOLFRAM ELEKTRÓDA 
WL20 SZÜRKE
 › Cériumos Volfrámelektróda › Egyen áramú hegesztéshez széles anyag tartományban jól használható, 
ezért a Tóriumos Volfrámot lehet vele helyettesíteni. › Alacsony áramerősségnél is létrejön az ív és váltóáramú hegesztéshez 
is jól használható. › Tartós, ezért hegesztés során kevésbé fogy.

Hegeszthető anyagok: › Szén acél › Rozsdamentes acél › Nikkel ötvözet › Titán › Áramnem: AC/DC

WOLFRAM ELEKTRÓDA  
WL20 PIROS
 › Tóriumos Volfrámelektróda › Jó ívkarakterisztikával rendelkezik és ideális magas áramú hegesztéskor. › Váltakozó áram és alacsony áramerősség esetén is megfelelő, módosított pont használattal. › Radioaktivitása miatt atomerőművekben nem használható!

Hegeszthető anyagok: › Szén acél › Rozsdamentes acél › Nikkel ötvözet › Titán › Réz › Áramnem: DC

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140935 800CT24175 2,4x175mm
140936 800CT32175 3,2x175mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140933 800CP24175 2,4x175mm
140934 800CP32175 3,2x175mm

WOLFRAM ELEKTRÓDA WL20 ZÖLD
 › Tiszta Volfrám elektróda › Hevítéskor tiszta és gömb alakú (kalota) véget formál, jó ívstabilitással rendelkezik. › Váltakozó áramú hegesztés esetén, kiegyenlített vagy kiegyenlítetlen négyzetes  
vagy szinuszos hullámmal

Hegeszthető anyagok: › Alumínium › Magnézium › Áramnem: AC

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA
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WOLFRAM ELEKTRÓDA

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

158794 800CE10175 1,0x175mm lila
158795 800CE16175 1,6x175mm lila
158796 800CE20175 2,0x175mm lila
158797 800CE24175 2,4x175mm lila
158798 800CE32175 3,2x175mm lila

POLICLEAN 1000 CL VARRATTISZTÍTÓ 
KÉSZÜLÉK + INDULÓ KÉSZLET
A POLICLEAN 1000 versenyképes áron kínálja a kiforrott technológiát a rozsdamentes acél varratok tisztításhoz.  › A tisztítás nagy teljesítményű szénecset anóddal másodpercek alatt elsőrangú optikai hatást eredményez. › Környezetbarát elektrolit használatával biztonságos megoldást nyújt az élelmiszeripari alkalmazásokhoz › A készülék kezelése ettől egyszerűbb már nem is lehetne, hiszen a bekapcsoláson kívül minden beállí-

tás automatikusan történik. A tisztító eszköz gyors cseréjét a bajonettcsatlakozók segítik › Hálózati feszültség: 230 V, 50 - 60 Hz › Kimeneti feszültség: 10 V AC 300 Hz › Kimeneti áramerősség: 80 Amps › Névleges teljesítmény: 800 VA
Az induló készlet tartalma: › 1x Műanyag koffer › 1x Műanyag tégely fedéllel, 500 ml-es › 1x Csatlakozó kábel piros, 3 m, bajonettzárral és testcsipesszel › 1x Csatlakozó kábel fekete, 3 m, bajonettzárral › 1x nagyteljesítményű szénecset › 1x Elektrolit "C " polírozáshoz, 1 liter › Tisztítás szénecsettel › Rozsdamentes készülékház › Fázisszám 1 › Hálózati feszültség 230V AC 50/60Hz › Névleges teljesítmény 800 VA › Bekapcsolási idő 80A - 80% › Kimeneti áramerősség 80A › Kimeneti feszültség 10V AC › Kimeneti frekvencia 300 Hz › Tömeg 7.9 kg › Méret (HxSZxM) 295 x 145 x 225 mm › Garancia idő: 1 év

NEUTRIX KÉZI VOLFRÁM KÖSZÖRŰ KLT.
Az Inelco Grinders által kifejlesztett hordozható Volfrámelektróda-köszörű teljesíti a környezetvédelmi követel-
ményeket és az AWI és plazmahegesztés kapcsán felmerülő magas minőségi elvárásokat. › A hordtáskának és a csekély súlynak köszönhetően a NEUTRIX ideális helyszíni hegesztési munkáknál, 

ahol hordozható köszörűre van szükség › A NEUTRIX az egyetlen gép amely integrált porelszívással és cserélhető szűrővel rendelkezik, ezáltal 
védve a felhasználót és a környezetet az egészségtelen csiszolóportól › Standard elektróda befogóval akár 19 mm -es elektróda is köszörülhető, egy speciális befogóval ez a 
hossz 15 m is lehet. Az elektródatartó használata tökéletes csúcsgeometriát biztosít › A Neutrix kémlelőüvegén keresztül a felhasználó látja a köszörülési folyamatot › A művelet nagyon egyszerű, a fokskálán beállítható a kívánt köszörülési szög majd a rögzítő eszközzel 
biztosítható az elektróda a tartóban. Az elektróda így minimális vesztességgel köszörülhető (0,3mm) 
Az elektródatartó használata tökéletesen koncentrikus befogást biztosít, ezáltal az elektródacsúcs op-
timális lesz. Ez elengedhetetlen a hegesztés minősége és az elektróda élettartama szempontjából › További különlegessége a NEUTRIX köszörűnek, hogy rendelkezik egy excentrikus tárcsával mely lehe-
tővé teszi, hogy a gyémánttárcsa három nyomvonalon használható › A Neutrix tartozéka minden kiegészítő amely 1,6-3,2 mm átmérojű elektróda köszörüléséhez szükséges › A Neutrix CE jelöléssel rendelkezik és megfelel minden EU szabványnak › Elektróda átmérő 0.8 - 3.2 mm › Minimális hossz 19 mm (15mm-speciális befogóval) › Köszörülési szög 7.5° - 90° › Csúcsszög 15° - 180° › Vágható Hossz - › Motor 230V-50Hz - 650W › Fordulatszám 8000 - 32 000 rpm › Tömeg 2.8 kg › Garancia idő: 1 év

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140775 9CLEANE1000CL

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!112218 9NEUTRIXSET

CUT 50 CNC PILOT PLAZMAVÁGÓ 
INVERTER 
IGBT inverter technológiás, hordozható CNC kompatibilis, plazmavágó gépek. › Ipari felhasználásra fejlesztett plazmavágó gépek, melyek akár 60 mm vastagságú 

anyagok vágására is alkalmasak. A vágási technológia lehet sűrített levegős kézi vagy 
CNC gépi plazma vágás őríves gyújtással › Az plazmavágó gépek része az egybeépített nyomáscsökkentő és nyomásmérő egység › IGBT párhuzamos áramerősség kiegyenlítés és digitális vezérlés › Széles bemeneti feszültség sáv - változó körülmények mellett (ą 15%) is biztosítja a 
csúcsteljesítményt a folyamatos vágáshoz › EMC (Elektromágneses interferencia szűrő) › A nagy frekvencia nélküli PILOT ívgyújtás - a gyújtás nem zavarja a számítógépeket és 
egyéb elektronikus vezérlő egységeket › Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda élet-
tartamát. Alkalmazható hálószerű munkadarabok vágásánál is › Különböző védelmi és riasztó funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni 
védelem, a gyorsabb hibaelhárítás és a szükségtelen leállások elkerülése érdekében › Inverter típusa IGBT › Ívgyújtás PILOT › THC - Magasságszabályozás  › CNC kompatibilitás  › Tartozék plazmapisztoly PT40 › Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 20mm › Vágható anyagvastagság szénacél 16mm › Vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 16mm › Vágható anyagvastagság alumínium 12mm › Vágható anyagvastagság réz 12mm › Fázisszám 1 › Hálózati feszültség 230VAC±10%, 50/60Hz

 › Max./effektív áramfelvétel 32A/24.8A › Teljesítménytényező (cos φ) 0.7 › Hatásfok 85% › Bekapcsolási idő 40A@60%, 30A@100% › Kimeneti áram 20A-40A › Munkafeszültség 88V-96V › Üresjárati feszültség 220V › Szigetelési osztály H › Védelmi osztály IP23 › Tömeg 6.2kg › Méret (HxSZxM) 460x146x278mm › Garancia idő: 1 év

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140761 800CUT50PTCNC

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA
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Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140760 800CUT50IGBT

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140764 800CUT120IGBT

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140762 800CUT70IGBT

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140763 800CUT80PTCNC

IWELD CUT 50 IGBT 
PLAZMAVÁGÓ INVERTER
Műszaki paraméterek › Inverter típusa IGBT  › Ívgyújtás PILOT  › THC - Magasságszabályozás -  › Digitális LED kijelző +  › CNC kompatibilitás -  › 2T/4T -  › Tartozék plazmapisztoly CUT81  › Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 12mm  › Vágható anyagvastagság szénacél 10mm  › Vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 10mm  › Vágható anyagvastagság alumínium 5mm  › Vágható anyagvastagság réz 3mm  › Fázisszám 1 

IWELD CUT 120 IGBT PLAZMAVÁGÓ INVERTER
 › IGBT inverter technológiás hordozható plazmavágó gép. › A vágási technológia lehet sűrített levegős kézi vagy  
CNC gépi plazmavágás magas-frekvenciás ívgyújtással. › Vágható anyagok: lényegében minden fém, mint: alumínium  
és ötvözetei, ötvözött és közepesen ötvözött acélok,  
rozsdamentes acél, réz, bronz, sárgaréz, titán › - Ívfeszültség mintavételi lehetőség CNC vágáshoz. (CUT 120) › - Precíziós vágás finom vágási felülettel › - Levegő utó-áramlás szabályozás › - Erős magas-frekvenciás ívgyújtás, mely lehetővé teszi  
festett vagy felületkezelt felületeken is az ívgyújtást › - 2 és 4 ütemű működés › - Fáziskimaradás túlfeszültség és  
túlmelegedés elleni védelem növeli az üzembiztonságot › - Elektromágneses kompatibilitás EMC 

Műszaki paraméterek › Inverter típusa IGBT  › Ívgyújtás HF  › THC - Magasságszabályozás +  › Digitális LED kijelző +  › CNC kompatibilitás + 

IWELD CUT 70 IGBT 
PLAZMAVÁGÓ INVERTER
Műszaki paraméterek › Inverter típusa IGBT  › Ívgyújtás HF  › THC - Magasságszabályozás -  › Digitális LED kijelző +  › CNC kompatibilitás -  › 2T/4T +  › Tartozék plazmapisztoly CUT81  › Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 25mm  › Vágható anyagvastagság szénacél 18mm  › Vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 18mm  › Vágható anyagvastagság alumínium 9mm  › Vágható anyagvastagság réz 6mm  › Fázisszám 3 

IWELD CUT 80 CNC PILOT 
PLAZMAVÁGÓ INVERTER 
 › IGBT inverter technológiás, hordozható CNC kompatibilis, plazmavágó gépek. › Ipari felhasználásra fejlesztett plazmavágó gépek, melyek akár 60 mm vastagságú 
anyagok vágására is alkalmasak. A vágási technológia lehet sűrített levegős kézi 
vagy CNC gépi plazma vágás őríves gyújtással. › Az plazmavágó gépek része az egybeépített nyomáscsökkentő és nyomásmérő 
egység. › IGBT párhuzamos áramerősség kiegyenlítés és digitális vezérlés. › Széles bemeneti feszültség sáv - változó körülmények mellett (ą 15%) is biztosítja a 
csúcsteljesítményt a folyamatos vágáshoz. › EMC (Elektromágneses interferencia szűrő). › A nagy frekvencia nélküli PILOT ívgyújtás - a gyújtás nem zavarja a számítógépeket 
és egyéb elektronikus vezérlő egységeket. › Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda 
élettartamát. Alkalmazható hálószerű munkadarabok vágásánál is. › Különböző védelmi és riasztó funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram 
elleni védelem, a gyorsabb hibaelhárítás és a szükségtelen leállások elkerülése 
érdekében. 

Műszaki paraméterek › Inverter típusa IGBT  › Ívgyújtás PILOT 

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

 › Hálózati feszültség 230VAC±10%, 50/60Hz  › Max./effektív áramfelvétel 28.5A/  › Teljesítménytényező (cos fí) 0.93  › Hatásfok 85%  › Bekapcsolási idő 50A@60%, 40A@100%  › Kimeneti áram 10A-50A  › Munkafeszültség 100V  › Üresjárati feszültség 230V  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP21S  › Tömeg 9kg  › Méret (HxSZxM) 410x170x320mm  › Garancia idő: 1 év

 › 2T/4T +  › Tartozék plazmapisztoly CUT141  › Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 40mm  › vágható anyagvastagság szénacél 25mm  › vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 25mm  › vágható anyagvastagság alumínium 12mm  › vágható anyagvastagság réz 9mm  › Fázisszám 3  › Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz  › Max./effektív áramfelvétel 28A/21.7A  › Teljesítménytényező (cos fí) 0.93  › Hatásfok 85%  › Bekapcsolási idő 120A@60%, 90A@100%  › Kimeneti áram 20A-120A  › Munkafeszültség 88V-128V  › Üresjárati feszültség 350V  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP21S  › Tömeg 40kg  › Méret (HxSZxM) 650x330x620mm  › Garancia idő: 1 év

 › Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz  › Max./effektív áramfelvétel 13.8A/10.7A  › Teljesítménytényező (cos fí) 0.93  › Hatásfok 85%  › Bekapcsolási idő 70A@60%, 54A@100%  › Kimeneti áram 20A-70A  › Munkafeszültség 88V-108V  › Üresjárati feszültség 280V  › Szigetelési osztály F  › Védelmi osztály  IP21S  › Tömeg 30kg  › Méret (HxSZxM) 480x220x380mm  › Garancia idő: 1 év

 › THC - Magasságszabályozás +  › Digitális LED kijelző -  › CNC kompatibilitás +  › 2T/4T -  › Tartozék plazmapisztoly PT80  › Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 35mm  › vágható anyagvastagság szénacél 25mm  › vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 25mm  › vágható anyagvastagság alumínium 20mm  › vágható anyagvastagság réz 14mm  › Fázisszám 3  › Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz  › Max./effektív áramfelvétel 17.4A/16.5A  › Teljesítménytényező (cos fí) 0.76  › Hatásfok 85%  › Bekapcsolási idő 65A@90%, 61A@100%  › Kimeneti áram 20A-65A  › Munkafeszültség 88V-106V  › Üresjárati feszültség 300V  › Szigetelési osztály H  › Védelmi osztály  IP23  › Tömeg 26.5kg  › Méret (HxSZxM) 630x240x445mm  › Garancia idő: 1 év

IWELD PLAZMAVÁGÓK
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Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158799 800CUT130MCNC

IWELD CUT 130 MULTIARC CNC PLAZMAVÁGÓ INVERTER 
 › IGBT inverter technológiás, hordozható CNC kompatibilis, plazmavágó gépek. › Ipari felhasználásra fejlesztett plazmavágó gépek, melyek akár 60 mm vastagságú anyagok vágására  
is alkalmasak. A vágási technológia lehet sűrített levegős kézi vagy CNC gépi plazma vágás őríves gyújtással. › Az plazmavágó gépek része az egybeépített nyomáscsökkentő és nyomásmérő egység. › IGBT párhuzamos áramerősség kiegyenlítés és digitális vezérlés. › Széles bemeneti feszültség sáv - változó körülmények mellett (ą 15%) is biztosítja  
a csúcsteljesítményt a folyamatos vágáshoz. › EMC (Elektromágneses interferencia szűrő). › A nagy frekvencia nélküli PILOT ívgyújtás - a gyújtás nem zavarja  
a számítógépeket és egyéb elektronikus vezérlő egységeket. › Az őrív-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az  
elektróda élettartamát. Alkalmazható hálószerű munkadarabok vágásánál is. › Különböző védelmi és riasztó funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram  
elleni védelem, a gyorsabb hibaelhárítás és a szükségtelen leállások elkerülése érdekében. 

Műszaki paraméterek › Inverter típusa IGBT  › Ívgyújtás HF/PILOT  › THC - Magasságszabályozás +  › Digitális LED kijelző +  › CNC kompatibilitás + 

ÚJ

ÚJ

 › 2T/4T -  › Tartozék plazmapisztoly PT100  › Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél 60mm  › vágható anyagvastagság szénacél 45mm  › vágható anyagvastagság rozsdamentes acél 45mm  › vágható anyagvastagság alumínium 36mm  › vágható anyagvastagság réz 20mm  › Fázisszám 3  › Hálózati feszültség 3x400VAC±10%, 50/60Hz  › Max./effektív áramfelvétel 28A/28A  › Teljesítménytényező (cos fí) 0.76  › Hatásfok 85%  › Bekapcsolási idő 100A@100%  › Kimeneti áram 20A-100A  › Munkafeszültség 88V-125V  › Üresjárati feszültség 420V  › Szigetelési osztály H  › Védelmi osztály  IP23  › Tömeg 30.5kg  › Méret (HxSZxM) 630x240x445mm  › Garancia idő: 1 év

IWELD NORED EYE HEGESZTŐ FEJPAJZS

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

117893 8NRDE2BLACKB blackbase
117895 8NRDE2BLUEMET kék-metál
117894 8NRDE2REDMET burgundi-met
117896 8NRDE2SILMET ezüst-metál
118842 8NRDE2TERMINTR terminátor
158800 8NRDE2MAGICB póker-koponya
125062 8NRDE2RGLSMK dollár-papa
125958 8NRDE2LIGSKIL villám-koponya

IWELD FALCON 5.5 AUTOMATA  
HEGESZTŐ FEJPAJZS
 › Extra nagy látómező: 100 x 60 mm › 4 db infravörös érzékelő - kifejezetten AWI hegesztéshez ajánlott › Kívülről állítható paraméterek: › Elsötétedés (DIN 5-13) › Köszörülési mód (DIN 4) › Érzékenység › Kivilágosodási késleltetési idő › Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag. › Ultra magas UV és Infravörös védelem › Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás › A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont  
kimagasló kényelmet biztosít. › Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá  
ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak. 

IWELD FANTOM 4.6 AUTOMATA  
HEGESZTŐ FEJPAJZS
 › Extra nagy látómező 100 x 60 mm › Négy infravörös érzékelő AWI hegesztéshez › Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag. › Kívülről állítható elsötétedés és köszörülési mód. › Ultra magas UV és Infravörös védelem. › Cserélhető Li gombelem és napelem kettős áramforrással. › Belülről állítható érzékenység és kivilágosodási késleltetési idő. › A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít. › Megfelel az MSZ, EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.

ÚJÚJ

TRUE COLOR Technológiával
Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag  › Ultra magas UV és Infravörös védelem › Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás › A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít. › Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.  › Garancia idő: 1 év › Nagy látómező: 96 x 39 mm › 2 db infravörös érzékelő
Kívülről állítható paraméterek:  › Elsötétedés (DIN 9-13) › Köszörülési mód (DIN 4)
Belülről állítható paraméterek:  › Érzékenység › Kivilágosodási › Késleltetési idő

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
 kereskedő partnerét!

143333 8FALCN55TCTITTN falcon titán-metál
142674 8FALCN55TCBLUE falcon kék-metál
142675 8FALCN55TCRED falcon burgundi-metál
131851 8FNTM4BLUMET fantom kék-metál
101300 8FNTM4REDMET fantom burgundi-metál
131850 8FNTM4SILMET fantom ezüst-metál

falcon titán-metál fantom kék-metál
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IWELD PANTHER 4.6 AUTOMATA 
HEGESZTŐ FEJPAJZS
TRUE COLOR Technológia: › Az IWELD hegesztőpajzsokba beépített szűrőkazetták a legmodernebb, komplex szűrő-bevonat techno-

lógiával készülnek › Ennek köszönhetően a látható fény spektrumának szélesebb tartományát teszi láthatóvá a hegesztő 
számára › A technológia kiváló optikai tulajdonságokat és valósághoz közeli színhűséget biztosít  › Biztonságos működés extrém körülmények között

Energiatakarékos alvó állapot (Deep sleep): › A PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái automatikus alvó állapotba kapcsolás funkcióval rendel-
keznek. Amikor a környezeti fény erőssége 3 lux alá csökken, a szűrőkazetta alvó állapotba kapcsol. 
Ekkor a szűrőkazetta energiaszükséglete kevesebb mint 1 uA. Amikor a környezeti fény erőssége ismét 
10 lux fölé emelkedik, a szűrőkazetta készenléti üzemmódba kapcsol

Biztonságos működés extrém körülmények között: › Az európai EN379-rendelet szerint az szűrőkazettáknak -5-55 °C-os hőmérséklet-tartományban kell 
megbízhatóan működni › Hegesztéskor azonban a tényleges munkahőmérséklet messze meghaladhatja az 55 °C-t › Egyes hegesztőpajzsok nem működnek stabilan, ha a hőmérséklet eléri a 80 ° C-t, ilyenkor előfordulhat 
villogás vagy más rendellenesség › Az IWELD PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái 100 °C alatt stabilan működnek › A szűrőkazetta teljesítménye és a karakterisztikája változatlan marad › Ha a munkahőmérséklet a 120-125 °C-os értékre emelkedik, a szűrőkazetta nem világosodik ki, hanem 
a sötét állapotban marad, ami biztosítja a felhasználók biztonságát › Nagy látómező: 100 x 60 mm › 4 db infravörös érzékelő › True Color kiváló optikai tulajdonságokkal és valósághű színekkel › Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag › Ultra magas UV és Infravörös védelem

 › Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás › A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít › Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak › Ha a hőmérséklet 100 °C vagy ennél kevesebbre csökken, visszatér az automatikus sötétedés › True Color › Köszörülési mód › Köszörülési módra figyelmeztető jelzés › Alacsony töltöttség jelzés › Mély alvó mód › Minősítés 1/1/1/1 › Látómező mérete 100 x 60 mm (4.6") › Infravörös érzékelők száma 4 › LCD kazetta mérete 110 x 90 mm › Működési hőmérséklet -10 °C - +65 °C › Tárolási hőmérséklet -20 °C - +85 °C › Alap sötétség DIN 4 › Hegesztési sötétség DIN 9-13 › Kapcsolási idő 0.08 ms › Kivilágosodás késleltetési idő 0.1 -0.9 mp › Tápforrás Solar cell. + Li-ion (CR2450) › Ki/Be kapcsolás Automatikus › UV/IR fényáteresztés DIN 15 › CE Jelölés (LCD szűrő) 4/5-8/9-13 1/1/1/1/379 › Tömege 565 g

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!125063 8PNTHR46

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!126818 8PNTHRDG51

IWELD PANTHER DIGITAL 5.1 
AUTOMATA HEGESZTŐ FEJPAJZS
 › Nagy látómező: 100 x 83,4 mm › 4 db infravörös érzékelő › Tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag. › Ultra magas UV és Infravörös védelem › Cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás › A különleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít. › Megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak.

TRUE COLOR Technológia: › Az IWELD hegesztőpajzsokba beépített szűrőkazetták a legmodernebb, komplex  
szűrő-bevonat technológiával készülnek.  › Ennek köszönhetően a látható fény spektrumának szélesebb tartományát teszi láthatóvá a hegesztő számára. › A technológia kiváló optikai tulajdonságokat és valósághoz közeli színhűséget biztosít 

Energiatakarékos alvó állapot (Deep sleep): › A PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái automatikus alvó állapotba kapcsolás funkcióval rendelkeznek.  › Amikor a környezeti fény erőssége 3 lux alá csökken, a szűrőkazetta alvó állapotba kapcsol.  › Ekkor a szűrőkazetta energiaszükséglete kevesebb mint 1 uA. › Amikor a környezeti fény erőssége ismét 10 lux fölé emelkedik, a szűrőkazetta készenléti üzemmódba kacsol.
Biztonságos működés extrém körülmények között: › Az európai EN379-rendelet szerint az szűrőkazettáknak -5-55 °C-os h 

őmérséklet-tartományban kell megbízhatóan működni. › Hegesztéskor azonban a tényleges munkahőmérséklet messze meghaladhatja az 55 °C-t.  › Egyes hegesztőpajzsok nem működnek stabilan, ha a hőmérséklet eléri a 80 ° C-t, ilyenkor előfordulhat villogás 
vagy más rendellenesség.

 › Az IWELD PANTHER hegesztőpajzsok szűrőkazettái  
100 °C alatt stabilan működnek.  › A szűrőkazetta teljesítménye és a karakterisztikája 
változatlan marad. › Ha a munkahőmérséklet a 120-125 °C-os értékre 
emelkedik, a szűrőkazetta nem világosodik ki, hanem a 
sötét állapotban marad, ami biztosítja a felhasználók 
biztonságát.  › Ha a hőmérséklet 100 °C vagy ennél kevesebbre 
csökken, visszatér az automatikus sötétedés. 

Műszaki paraméterek › True Color +  › Köszörülési mód +  › Köszörülési módra figyelmeztető jelzés +  › Alacsony töltöttség jelzés +  › Memória  +  › Mély alvó mód +  › Minősítés 1/1/1/1  › Látómező mérete 100 x 83.4 mm (5.1�)  › Infravörös érzékelők száma 4  › LCD kazetta mérete 133 x 114 x 10 mm  › Működési hőmérséklet -10 °C - +65 °C  › Tárolási hőmérséklet -20 °C - +85 °C  › Alap sötétség DIN 4  › Hegesztési sötétség DIN 5-8 , DIN 9-13  › Kapcsolási idő 0.08 ms  › Kivilágosodás késleltetési idő 0.1 -0.9 mp 

ÚJ

IWELD PANTHER FLOW FRISSLEVEGŐS 
HEGESZTŐ FEJPAJZS
A PANTHER FLOW szűrt levegő befúvó rendszerrel ellátott automata hegesztő fejpajzs egy kombinált, arc és 
légzésvédelmet biztosító eszköz. 3 fokozatban állítható levegőellátás, csekély súlyának köszönhetően kom-
fortos viselet, nagy kapacitású Li-ion akkumulátor, háttérvilágítással ellátott LCD a vezérlőpanelen, rez-
géssel kombinát figyelmeztető hangjelzések, 1/1/1/1 minősítésű, True Color LCD szűrőkazetta, True Color 
technológia kiváló optikai tulajdonságokkal és valósághoz közeli színhűséggel, TH2 P R SL védelmi szint, 
ergonomikus, vállpánttal kombinált deréköv. › Méret (befúvó-szűrő egység) 240 x 165 x 70 mm › A hegesztőpajzs súlya 884 gr › Levegő szűrő 1 x TH2 P R SL › Légáram Minimális légáram: 165 l/perc
Névleges légáram :

 › 1 fokozat: 170 l/perc

 › 2 fokozat 200 l/perc

 › 3 fokozat: 230 l/perc › Zajszint Max: 70 dB › Működési hőmérséklet -5oC~55oC › Tárolási hőmérséklet -10oC~55oC

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!125074 8PNTHRFLWDG51

 › Akkumulátor típusa Újratölthető Li-ion 11.1V /4400 mAh › Várható akku üzemidő 1 fokozat >8h › 2 fokozat >6h › 3 fokozat >4h › Akkumulátor töltési ideje 3.5 óra › Akkumulátor várható élettartama 500 töltés › Az élettartam függ a légáramtól és a szűrőterheléstől › LCD Levegőáram és adatok › Akkumulátor-kapacitás › Az akkumulátor hőmérséklete › Szűrő állapot › Garancia idő: 1 év

 › Tápforrás Solar cell. + Li-ion (CR2450)  › Ki/Be kapcsolás Automatikus  › UV/IR fényáteresztés DIN 15  › CE Jelölés (LCD szűrő) 4/5-8/9-13 1/1/1/1/379  › Súly 585 gr 

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA
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Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!126035 750SWSPRAY

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140822 750SCERAMIX

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140824 750SWCONC20L

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!129066 750SWPASTE

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140823 750SWCONC5L

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140817 750SLEAKDET

SUPERWELD LETAPADÁS GÁTLÓ  
SPRAY 400ML, SZILIKONMENTES

SUPERCERAMIX TISZTA KERÁMIA 
BEVONAT SPRAY 400ML

SUPERWELD LETAPADÁS GÁTLÓ  
KONCENTRÁTUM 20L-ES, 
SZILIKONMENTES

SUPERWELD HEGESZTŐ PASZTA  
300G, SZILIKONMENTES

SUPERWELD LETAPADÁS GÁTLÓ  
KONCENTRÁTUM 5L-ES, 
SZILIKONMENTES

SUPERLEAK SZIVÁRGÁST  
JELZŐ SPRAY 400ML

ÚJ

ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ

ÚJ › Szilikon, viasz és oldószermentes › Magas koncentrációjú letapadást gátló spray, 
védőgázas és fogyóelektródás hegesztési 
eljárásokhoz alkalmazható › Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a 
hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab 
és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak › Festék barát › Szagtalan › Vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas 
hegesztési minőséget érhetünk el › A modern, speciális szelep, lehetővé teszi a doboz 
teljes tartalmának a felhasználását

 › Szilikonmentes kerámiát tartalmazó letapadásgátló spray 
amely hosszas védelmet biztosít a hegesztési fröcskölések 
letapadása ellen a MIG/MAG hegesztésnél, plazmavágásnál és 
lézervágásnál › Szilikon- és viaszmentes vékony és száraz védőfilmet képez  › Hosszú élettartam, ezáltal időt és költséget takarít meg › Gyors száradás, kevés időveszteség 

 › Szilikon, viasz és oldószermentes › Magas koncentrációjú letapadást gátló, védőgázas és 
fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható › Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót  
a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a 
hegesztő szerszámok is tiszták maradnak › Festék barát › Szagtalan › Vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas hegesztési 
minőséget érhetünk el 

 › Szilikonmentes hegesztő-védőpaszta › Védelmet nyújt a hegesztés során keletkezett fröcskölések 
ellen, védi a gázterelőt, és az áramátadót › Jelentősen növeli a munkakábel élettartamát › Szilikonmentes, oldószermentes, szagtalan,  
nem gyúlékony 

 › Szilikon, viasz és oldószermentes › Magas koncentrációjú letapadást gátló, védőgázas és 
fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható › Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési 
fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő 
szerszámok is tiszták maradnak › Festék barát › Szagtalan › Vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas hegesztési 
minőséget érhetünk el 

 › Csövek, szerelvények, szelepek, forrasztott, 
csavarozott és hegesztett kötések, nyomástartó 
edények, kompresszorok, sűrített levegős 
fékrendszerek felülvizsgálatához › Gyúlékony gázoknál is alkalmazható › Bőrkímélő-nem gyúlékony › Korrózióvédőt tartalmaz › Oldószermentes 

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!094369 750EXACLN1

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!094366 750EXAPEN2

EXACLEAN REPEDÉS VIZSGÁLATI 
TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ SPRAY 
500ML

EXAPEN REPEDÉS VIZSGÁLATI 
PENETRÁLÓ SPRAY 500ML, PIROS

ÚJ ÚJ › Az EXACLEAN1 speciális tisztítószerrel az alkatrészekről alaposan 
távolítson el minden zsírt, olajat és egyéb száraz szennyeződéseket. 
A hibáknak a felületen jól láthatóaknak kell lenniük. › Az EXAPEN2-t a felületre permetezzük, majd 5-10 percig pihentetjük. › A felesleges penetrációs festéket, EXACLEAN1 speciális tisztítószeres 
kendővel távolítsuk el, vagy pedig vízzel öblítsük le. Majd a felületet 
szárítsuk meg. › Körülbelül 20 cm távolságból az EXATEST3, fehér előhívót a felületre 
permetezzük. Túl sok előhívó, elfedheti a finom repedéseket. 
Körülbelül 5-10 perc elteltével, a repedések piros vonalként jelennek 
meg a felületen. › A vizsgálat végeztével, használjunk ismét EXACLEAN1 speciális 
tisztítót. 

 › Az EXACLEAN1 speciális tisztítószerrel az alkatrészekről alaposan 
távolítson el minden zsírt, olajat és egyéb száraz szennyeződéseket. 
A hibáknak a felületen jól láthatóaknak kell lenniük. › Az EXAPEN2-t a felületre permetezzük, majd 5-10 percig pihentetjük. › A felesleges penetrációs festéket, EXACLEAN1 speciális tisztítószeres 
kendővel távolítsuk el, vagy pedig vízzel öblítsük le. Majd a felületet 
szárítsuk meg. › Körülbelül 20 cm távolságból az EXATEST3, fehér előhívót a felületre 
permetezzük. Túl sok előhívó, elfedheti a finom repedéseket. 
Körülbelül 5-10 perc elteltével, a repedések piros vonalként jelennek 
meg a felületen. › A vizsgálat végeztével, használjunk ismét EXACLEAN1 speciális 
tisztítót. 

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA
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Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!094359 750EXATEST3

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140825 750WAPO05L

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140826 750WAPO15L

EXATEST REPEDÉS VIZSGÁLATI  
ELŐHÍVÓ SPRAY 500ML, FEHÉR

PUMPÁS SZÓRÓFLAKON 400ML T-KAROS PUMPÁS SZÓRÓFLAKON  
1,5 LITER

ÚJ

ÚJ ÚJ

 › Az EXACLEAN1 speciális tisztítószerrel az alkatrészekről alaposan távolítson el minden zsírt, olajat és 
egyéb száraz szennyeződéseket. A hibáknak a felületen jól láthatóaknak kell lenniük. › Az EXAPEN2-t a felületre permetezzük, majd 5-10 percig pihentetjük. › A felesleges penetrációs festéket, EXACLEAN1 speciális tisztítószeres kendővel távolítsuk el, vagy 
pedig vízzel öblítsük le. Majd a felületet szárítsuk meg. › Körülbelül 20 cm távolságból az EXATEST3, fehér előhívót a felületre permetezzük. Túl sok előhívó, 
elfedheti a finom repedéseket. Körülbelül 5-10 perc elteltével, a repedések piros vonalként jelennek 
meg a felületen. › A vizsgálat végeztével, használjunk ismét EXACLEAN1 speciális tisztítót. 

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ
 › 25/1,5 bar › Acetilén

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ
 › 230/22 Liter › Széndioxid / argon

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ
 › 230/10 bar › Oxigén

OMNIREG NYOMÁSCSÖKKENTŐ
 › 230/22 Liter › Argon

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140786 5MNRGAC251Y

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140788 5MNRGCO23022L

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140787 5MNRGO23010H

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140789 5MNRGAR23022L

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA
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VRG HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET  
(VARGA KOMPATIBILIS)

VRG MARKOLAT  
(VARGA KOMPATIBILIS)

IK-20 MARKOLAT  
(RK20, BK20 KOMPATIBILIS)

IK-20 HEGESZTŐ-VÁGÓ KÉSZLET  
(RK20, BK20 KOMPATIBILIS)

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116543 5VRGCWSET

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116544 5VRGSHANK

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!102210 5IK20SHANK

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116458 5IK20CWSET

 › A VRG 6 égőszáras készlet és minden tartozéka 
kompatibilis az összes Varga rendszerű autogén 
eszközzel gyártótól függetlenül › Az égőszárak, vágófúvókák és a fődarabok is 
csereszabatosak, összekapcsolhatóak › További előnye a VRG rendszernek a teljesen fém 
kazetta, a rendkívül kompakt, golyós szelepes,  
finoman szabályozható markolat és a rögzíthető 
karos vágókiegészítő, ami jelentősen megkönnyíti  
a vágást, mivel nem kell folyamatosan lenyomva 
tartani

 › A VRG 6 égőszáras készlet és minden 
tartozéka kompatibilis az összes Varga 
rendszerű  
autogén eszközzel gyártótól függetlenül › Az égőszárak, vágófúvókák és a fődarabok 
is csereszabatosak, összekapcsolhatóak › További előnye a VRG rendszernek a 
teljesen fém kazetta, a rendkívül 
kompakt, golyós szelepes,  
finoman szabályozható markolat és a 
rögzíthető karos vágókiegészítő, ami 
jelentősen megkönnyíti a vágást, mivel 
nem kell folyamatosan lenyomva tartani

 › Az IK-20 6 égőszáras készlet és minden tartozéka 
kompatibilis az  
MMG BK-20, RK-20, AGA X311  
rendszerű autogén eszközzel gyártótól függetlenül. 
Az égőszárak, vágófúvókák és a fődarabok is  
csereszabatosak, összekapcsolhatóak › További előnye az IK-20-as rendszernek a teljesen 
fém kazetta, a rendkívül kompakt, finoman  
szabályozható markolat és a rögzíthető karos 
vágókiegészítő ami jelentősen megkönnyíti a vágást,  
mivel nem kell folyamatosan lenyomva tartani a 
vágóoxigén kart › Az acetilén-oxigén üzemű RK-A típusú fúvókák, 
akárcsak a régebbi  
MMG BK-20 és AGA X311-es  
rendszereknél tömbfúvókák, azaz egyetlen ötvözött 
vörösréz anyagból készülnek, így élettartamuk nem 
csak lényegesen hosszabb a többrészes fúvókáknál, 
de a hengeres hevítőláng és vágóoxigén csatornái is 
könnyen tisztíthatók

 › Az IK-20 markolat és minden tartozéka 
kompatibilis az MMG BK-20, RK-20, AGA 
X311 rendszerű autogén eszközzel 
gyártótól függetlenül. Rendkívül kompakt, 
finoman szabályozható markolat és a 
rögzíthető karos vágókiegészítő ami 
jelentősen megkönnyíti a vágást, mivel 
nem kell folyamatosan lenyomva tartani a 
vágóoxigén kart

Rendelési szám Gyártói kód Típus
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140941 80DYNACUT1000 DYNACUT 1000
116476 80DYNACUT500 DYNACUT 500

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

140942 8769068PNME1 PNME1 3-10mm 

140952 8768681SCR1 SCR1 PB. 3-50mm 
(roncsvágó)

129466 8769091ANM1 ANME1 3-10mm 

DYNACUT 1000/500 FÚVÓKA 
KEVERÉSES LÁNGVÁGÓ PISZTOLY

VÁGÓFÚVÓKA

 › A fúvókakeverésű vágópisztollyal minden járatos égőgázzal (acetilén, propán, PB, földgáz) vághat, ha 
ahhoz a gázfajtához gyártott vágófúvókát párosít. › Az előremutató dizájnnak köszönhetően sokkal több célra használhatja vágókiegészítőjét, egy lényege-
sen nagyobb fúvóka választéknak köszönhetően. Nem csak különböző égőgáz típusú, de speciális 
gyökfaragó, szegecs- és bordavágó, roncsvágó fúvókákat is talál eltérő vágási feladatokhoz. › A modern tervezés gáztakarékosabb alkalmazást is eredményez, de nem utolsó sorban a fúvókakeve-
résű rendszer, a konstrukcióból adódóan, sokkal biztonságosabb, visszaégés ellen teljesen védett. › A visszaégés gátló patronok használata ezen eszköznél sem nélkülözhető! › A vágófúvókát a csomag nem tartalmazza, azt külön kell megvásárolni! 

ÚJ

ÚJ
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FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON
 › Reduktorra › G3/8" LH  › "Égőgáz"

FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON
 › Reduktorra › G1/4" › Oxigén

FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON
 › Markolatra › G3/8" LH  › "Égőgáz"

FB20 VISSZAÉGÉSGÁTLÓ PATRON
 › Markolatra › G1/4" › Oxigén

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116553 51118FB2RF

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116552 51128FB2RO

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116549 51118FB2SF

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116554 51128FB2SO

SUPERFLEX OXIGÉN TÖMLŐ  
6,3X3,5MM (50M)
 › Belső átmérő 6,3 vagty 9 mm › Falvastagság 3,5 mm › Külső átmétő 13,3 vagy 16 mm › Max. üzemi nyomás 20 bar › Tekercshossz 50 m

SUPERFLEX ACETILÉN TÖMLŐ 
9,0X3,5MM (50M)
 › Belső átmérő 6,3 vagty 9 mm › Falvastagság 3,5 mm › Külső átmétő 13,3 vagy 16 mm › Max. üzemi nyomás 20 bar › Tekercshossz 50 m

SUPERFLEX PROPÁN TÖMLŐ 
9,0X3,5MM (50M)
 › Belső átmérő 6,3 vagty 9 mm › Falvastagság 3,5 mm › Külső átmétő 13,3 vagy 16 mm › Max. üzemi nyomás 20 bar › Tekercshossz 50 m

SUPERFLEX IKER TÖMLŐ  
9,0X6,3MM (50M)
 › Belső átmérő 6,3 vagty 9 mm › Falvastagság 3,5 mm › Külső átmétő 13,3 vagy 16 mm › Max. üzemi nyomás 20 bar › Tekercshossz 50 m

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140984 30SPRFLEXOX6

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140985 30SPRFLEXAC9

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140986 30SPRFLEXPB9

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!140988 30SPRFLEXTW96

IWELD HEGESZTÉSTECHNIKA
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KLINGSPOR A60 EX  
VÁGÓKORONGOK
Extra vékony vágókorong acélhoz és rozsdamentes acélhoz, kiváltképpen  
kis vágási keresztmetszetekhez. › Csekély sorjaképződés › Csekély hőterhelés › Kiváló ár/teljesítmény arány › Csomagolási egység: 25 db/csomag

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!
049756 262936 115 x 1
049400 262937 125 x 1

KLINGSPOR A46 TZ  
VÁGÓKORONGOK, INOX
Vékony, minőségi vágókorong acél és rozsdamentes acél megmunkálásához,  
akár nagy keresztmetszetek esetében is kiválóan alkalmazható. › Vékony vágókorong acél és rozsdamentes acél megmunkálásához › Csekély sorjaképződés  › Könnyű és gyors darabolás  › A keményebb kötés következtében hosszabb élettartam › Vas-, kén- és klórmentes

KLINGSPOR A960 TZ SPECIAL  
– A KEMÉNY VÁGÓKORONG
Extra vékony, csúcsminőségű vágókorong acél és nemesacél darabolásához. › 1 mm vastag csúcsminőségű vágókorong rozsdamentes csövek,  

lemezek megmunkálásához  › Optimalizált kötőanyag biztosítja az érezhetően hosszabb élettartamot › Rövid vágási idő, csekély hőterhelés, minimális sorja képződés  › FE/S/CL< 0,1% (vas-, kén- és klórmentes) › Kronenflex®Boxba légmentesen csomagolva a korong hosszabban  
megőrzi az akár 40 %-kal jobb újkori teljesítményét

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!
084583 322180 115 x 1
084584 322181 125 x 1

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

014533 187170 115 x 1,6
015973 187171 125 x 1,6
004476 221161 180 x 1,6
008188 224084 230 x 1,9

KLINGSPOR A24 EX  
VÁGÓKORONGOK
Bevált, rendkívül népszerű termék általánosan használható vágókorong  
kiváló ár/teljesítmény aránnyal. ›  A fémiparban univerzálisan alkalmazható fémmegmunkáláshoz › Tömör anyagot is gyorsan vág › Csomagolási egység: 25 db/csomag

KLINGSPOR A24 EX  
TISZTÍTÓKORONGOK
Univerzális tisztítókorong a fémmegmunkálás minden területére. › Közepes keménységű › Minden járatos sarokcsiszoló gépre › Minőségi osztály: extra › Csomagolási egység: 10 db/csomag

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

000142 188461 115 x 2,5
000145 188463 125 x 2,5
038787 235375 150 x 2,5
001698 13490 180 x 3
000155 13492 230 x 3
093268 286455 180 x 2
093269 286456 230 x 2

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

000141 188465 115 x 6
020529 188466 125 x 6
004866 13444 180 x 6
002911 13447 230 x 6

KLINGSPOR A346 EX VÁGÓKORONG  
Vékony vágókorong acél, rozsdamentes acél és alumínium megmunkálásához. › Vas-, kén- és klórmentes › Minőségi korundnak köszönhetően hosszabb élettartam › Csekély sorjaképződés › Gazdaságos alkalmazás jó ár/teljesítmény arány miatt

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!143334 340936 115 x 1,6 x 22,23
143335 340938 125 x 1,6 x 22,23

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA
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KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA
KLINGSPOR SMT 325  
LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉROK
Univerzális termék acélok és nemesacélok él- és felületi megmunkálásához, jó 
anyagleválasztás bármely teljesítményosztályú sarokcsiszolóval, csekély nyomóerő esetén 
sem üvegesednek el a lamellák
Alkalmazási terület:  › Nemesacél, acél › Tányér: műanyag üvegszállal erősítve › Kivitel: kúpos › Szemcsefajta: zirkonkorund

KLINGSPOR A 330 EX 
NAGYMÉRETŰ VÁGÓKORONGOK
Jó stabilitás a vágásnál - Jó vágásidő hosszú élettartam mellett - Minden járatos gyakori profilhoz 
ajánlott - Minden asztali vágógéphez használható az ipar és a kézműipar területén

KLINGSPOR SMT 624  
LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉROK
A megújult SMT 624 agresszív forgácsolási teljesítményt  
biztosít nagyteljesítményű gépekkel végzett kényelmes csiszolás mellett. 
Alkalmazási terület:  › Acélok és nemesacélok › Tányér: üvegszálszövet › Kivitel: kúpos › Szemcsefajta: zirkonkorund

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szemcse

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

024563 322765 115 P 40
091226 322767 115 P 60
057433 322768 115 P 80
038554 322769 115 P120
090850 322772 125 P 40
090851 322774 125 P 60
090852 322775 125 P 80
016829 322776 125 P120

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szemcse

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

086486 321659 115 P40
085628 321661 115 P60
086235 321663 115 P80
084784 321660 125 P40
085696 321662 125 P60
086555 321664 125 P80

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szemcse
Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

158802 353329 115 P40
158803 339069 125 P60
158804 353327 125 P80

KLINGSPOR DT600U 
GYÉMÁNTTÁRCSÁK
Minőségi gyémántnak és a rövid fogazásának köszönhetően nagyon  
jó vágási tulajdonság és élettartam jellemzi. 
Alkalmazási terület:  › Beton › Vasalt beton › Általános építőipari anyagok

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

093532 322630 115X2,4
093536 322631 125X2,4
093538 322632 150X2,4
093539 322633 180X2,6
093448 322634 230X2,6

KLINGSPOR TÉPŐZÁRAS ROTA
Félig nyílt szórású minőségi csiszolópapír. A kiegészítő adalék anyag (stearát) jelentősen  
csökkenti az eltömődést festék, lakk és kitt megmunkálásakor. 

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szemcse

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

003244 147124 150 P60
017130 146946 150 P80
091279 143694 150 P100
049113 146947 150 P120
093978 149151 150 P150
056820 146948 150 P180
056821 149255 150 P220
086965 146907 150 P240

ÚJ

ÚJ
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KLINGSPOR TÉPŐZÁRAS TÁRCSA 115MM
 › Ajánlott alkalmazási terület: fa | általános fém › Lehetséges alkalmazási terület: nemesacél | festék/lakk/kitt | műanyag › Előnyök: Univerzális tárcsa fém és fafeldolgozáshoz › Homogén csiszolati kép  › Széles méret és szemcseválaszték

KLINGSPOR CSISZOLÓVÁSZON A4 
 › Ajánlott alkalmazási terület: acél | általános fém | színesfém | fa | nemesacél › Lehetséges alkalmazási terület: műanyag › Előnyök: Kiváló minőségű általánosan alkalmazható termék › A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan  
illeszkedik a megmunkálandó felülethez › Tisztán és könnyen hasítható

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szemcse

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

047950 2785 115 P40
047630 2786 115 P60
060864 6756 115 P80
060862 2787 115 P100
060865 6757 115 P120
130016 80046 115 P150
129541 2788 115 P180
130029 88330 115 P220
130030 88333 115 P240
113798 95561 115 P320
047624 2294 125 P40
004107 2295 125 P60
047625 6774 125 P80
047629 2296 125 P100
090927 6775 125 P120
034767 78163 125 P150
059776 62107 125 P180
091965 97176 125 P220
092477 91922 125 P240
092478 93284 125 P320

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szemcse

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

088184 2083 230x280mm P30
085414 2084 230x280mm P40
129512 2085 230x280mm P50
015275 2086 230x280mm P60
057626 2087 230x280mm P80
057625 2088 230x280mm P100
017122 2089 230x280mm P120
057624 2090 230x280mm P150
015291 2091 230x280mm P180
092434 2092 230x280mm P220
050564 2093 230x280mm P240
095975 2094 230x280mm P280
015292 2095 230x280mm P320
094578 2096 230x280mm P360
011888 2097 230x280mm P400
060935 2098 230x280mm P500
158805 5334 230x280mm P600

ÚJ

ÚJ

KLINGSPOR CSISZOLÓVÁSZON A4
 › Univerzális termék a fémmegmunkálás számára, felületek kézi csiszolásához › Kötőanyag: enyv › Szemcsefajta: korund › Szórási mód: zárt › Hordozó: X-pamut

Alkalmazási terület: › Általános fém, szinesfém

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szemcse

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

038793 2100 230X280 P40
119345 2101 230X280 P50
038794 2102 230X280 P60
038795 2103 230X280 P80
038796 2104 230X280 P100
015911 2105 230X280 P120
001680 2106 230X280 P150
015913 2107 230X280 P180
063945 2108 230X280 P220
058001 2109 230X280 P240

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA
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KLINGSPOR FIBERTÁRCSA
 › Ajánlott alkalmazási terület: acél | színesfém | általános fém › Lehetséges alkalmazási terület: műanyag | nemesacél | fa › Előnyök: Univerzálisan alkalmazható › A lehető legnagyobb választék átmérő-, szemcse és lyukasztás tekintetében

KLINGSPOR SZALAG
 › Ajánlott alkalmazási terület: nemesacél | acél | általános fém › Előnyök: Nagy agresszivitás és teljesítmény acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához › Sokoldalúan használható a fémfeldolgozás valamennyi területén

KLINGSPOR CSAPOS LAMELLÁS 
CSISZOLÓ
 › Ajánlott alkalmazási terület: nemesacél | általános fém › Lehetséges alkalmazási terület: fa | műanyag › Előnyök: Univerzális termék acél és nemesacél megmunkálásához › Egyenletes leválasztási teljesítmény › Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez

KLINGSPOR GUMITÁNYÉR
 › A közepesen kemény gumitányér lehetővé teszi a jó illeszkedést a munkadarabhoz › Univerzálisan alkalmazható, különösképpen a sík és finomcsiszoláshoz  
(50-es és finomabb szemcsétől) ›  Magas hőmérséklet-állóság

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szemcse

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

011272 10981 115x22mm 40 CS 561
000444 10983 115x22mm 60 CS 561
000442 10984 115x22mm 80 CS 561
011273 11013 115x22mm 40 CS 561
011274 11016 115x22mm 80 CS 561
050085 242803 115x22mm 40 CS 565
060735 23005 115x22mm 80 CS 565

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szemcse

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

033417 4619 75x2000mm  36 CS 411
129655 4620 75x2000mm  40 CS 411
056381 4622 75x2000mm  60 CS 411
056382 26969 75x2000mm  80 CS 411
130065 113664 75x2000mm  120 CS 411

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szemcse

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

006280 12942 40x20x6mm P 40
006281 12943 40x20x6mm P 60
006282 12944 40x20x6mm P 80
033335 13050 60x30x6mm P 40
017850 13051 60x30x6mm P 60
017851 13052 60x30x6mm P 80

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szemcse
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!035069 14838 115 ST 358
035070 14835 125 ST 358

CS 565CS 561

KLINGSPOR CSISZOLÁSTECHNIKA
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GRANIT CSISZOLÁSTECHNIKA

GRANIFLEX PLUSSZ VÁGÓKORONGOK 
ACÉLOKHOZ

GRÁNIT VÁGÓKORONG  
GRINDING-MASTER
 › Szabadfelületű, nagy leválasztóképességű tisztítókorongok  
szerkezeti és ötvözött acélhoz › Megmunkálható anyagok: szerkezeti  
és szerszámacélok, ötvözött acélok, acélöntvények › Felhasználási terület: sarkok és élek köszörülése,  
sorjátlanítás, hegesztési varratok tisztítása,  
felületek csiszolása › Előnyök: nagy leválasztó képesség,  
gyors és könnyű munkavégzés

GRÁNIT VÁGÓKORONG  
CUTTING-MASTER
 › Szabadfelületű, nagy leválasztóképességű tisztítókorongok  
szerkezeti és ötvözött acélhoz › Megmunkálható anyagok: szerkezeti  
és szerszámacélok,  rozsdamentes és saválló acélok › Felhasználási terület: lemezek, laposvasak  
kis keresztmetszetű rudak csövek darabolásához › Előnyök: nagy vágási teljesítmény, hosszú élettartam,  
alacsony hőképződés

GRÁNIT VÁGÓKORONG  
ECONOMY
 › Normálkorund szemcsés csiszolótárcsák acélhoz és fához › Megmunkálható anyagok: általános és szerkezeti acélok,  
fa megmunkálására › Felhasználási terület: felülettisztítás,  
sorjátlanítás, hegesztési varratok tisztítása,  
élmegmunkálás › Előnyök: gyors és könnyű munkavégzés,  
alacsony vibráció

KÖSZÖRŰKORONGOK (KERÁMIAKÖTÉSŰ)
A korundszemcsés (6A-piros) korongokat ajánljuk az ötvözetlen és alacsonyan ötvözött edzett (53 HRC alatt)  
szerkezeti és szerszámacélok köszörüléséhez, a sziliciumkarbid (1C-szürke) összetételeket pedig a kemény-
fémbetétes szerszámok élezéséhez ill. a színesfém, réz, bronz, alumínium és műanyag, valamint más nemfémes 
anyagok megmunkálásához a szerszám és gépgyártó, lakatos és karbantartó műhelyek számára.
Felhasználási terület: › Palástköszörülés › Sorjátlanítás

Szemcsefinomság
16, 20, 22, 24 30, 36, 40, 46, 54, 60 70, 80, 90, 100, 120, 150

durva közepes finom
A kisebb méretű (finomabb) szemcsék szemcsefinomsági száma nagyobb. A szemcseszámot kiegészítheti az 
alkalmazott kombinációk száma. Kisebb felületi érdesség eléréséhez finomabb szemcse alkalmazasa javasolt.

Kötéskeménység
E, F, G H, I, J, K L, M, N, O P, Q, R, S

nagyon lágy lágy közepes kemény
Az a szilárdság, amellyel a szemcse és a kötőanyag együttesen ellenáll a forgácsolás közben ébredő, a 
szemcse kitörését előidéző erőnek. Keményebb anyagokat általában lágyabb kötéskeménységű szerszámmal 
munkálnak meg.

Szerkezetszám
3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 11, 12, 13

zárt közepes nyitott különösen nyitott
A köszöirűszemcse, a kötőanyag és a pórusok térfogati arányára utal. A pórusok forgácsteret képeznek és 
elősegítik a szerszám és a munkadarab öblítését, illetve hűtését. Lágy, kenődő, illetve nehezen megmunkál-
ható anyagokhoz általában a nyitottabb szerkezetű szerszámokat ajánljuk.

Kötéstípus
V B BF

kerámia kötés műgyanta kötés üvegszövettel erősített 
műgyanta kötés

A kerámia kötésű korongok vegyi hatásokkal szemben ellenállók és korlátlan ideig raktározhatók. A műgyanta 
kötesű korongok rugalmasabbak,jobban ellenállnak a dinamikus igénybevételeknek. Ez az ellenállás tovább 
növelhető üvegszövet erősítéssel. A bakelit kötésű korongok a gyártás dátumától számított 3 évig 
hasz nálhatók!

Kötőanyag belső jele
Pl: 31, 32, 36, 38, 61, stb
A gyártómű belső azonosítója. Az utolsó  „8”-as karakter a kötőanyag piros színét jelöli. 
A többi kötőanyagnál a korong színe megegyezik az alkalmazott szemcseanyag színével.

Általános műhelyipari munkák: › Tisztítás › Sorjátlanítás › Alakítás

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és  
készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

064300 10240 150×10×20/6A 90P 5V 38 élező
026498 10297 150×20×20/25/32 6A
026497 10296 150×20×20/25/32 1C
055928 10428 175×10×20/U3 6A 90P 5V 38 élező
026517 10532 175×20×20/25/32 6A
016462 10528 175×20×20/25/32 1C
016380 10560 175×25×20/25/32 6A
026518 10553 175×25×20/25/32 1C
084782 10636 200×10×20/U3/6A 90P 5V 38 élező
004846 10685 200×20 × 20 6A
007874 10677 200× 20 × 20 1C
000391 10709 200×20 × 32 6A
000392 10696 200×20 × 32 1C
000938 11165 300× 32 × 127 6A
003667 11144 300×32 × 127 1C
001399 11134 300×32 × 32 6A
002431 11123 300×32 × 32 1C
001944 11213 300×40 × 127 6A
001945 11207 300× 40 × 127 1C
000935 11182 300×40 × 40 6A
000936 11178 300×40 × 40 1C
002430 11366 350×32 × 12 7 6A
091948 11360 350 ×32 × 127 1C
002800 11484 350 ×40 × 127 6A
001946 11429 350×40 × 127 1C
002309 11396 350×40 × 40 6A
000937 11381 350×40 × 40 1C

Rendelési szám Gyártói kód Méret Specifikáció Felhasználás

Árakkal és 
 készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

025540 40001 115×1.0×22,2 1A acél
025541 40002 115×1.6×22,2 1A acél
022075 40012 125×1×22,2 1A acél
022076 40013 125×1.6×22,2 1A acél
004927 40016 125×2.5×22,2 1A acél
006024 40021 150×2.5×22,2 1A acél
025010 40026 180×2.5×22,2 1A acél
025190 40035 230×2.5×22,2 1A acél
000931 40051 300×3.2×32 1A acél
000169 40062 400×4×40 1A acél
000170 40065 500×5×40 1A acél

Rendelési szám Gyártói kód Méret Felhasználás
Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

110621 45316 115×6.5×22,2 acél
110487 45317  125x6.5×22,2 acél
110622 45319 180x6.5x22.2 acél

Rendelési szám Gyártói kód Méret Felhasználás

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

025315 40120 115x1.0x22.2 acél/nemesacél
025403 40121 115x1.6x22.2 acél/nemesacél
025420 40119 125x1.6x22.2 acél/nemesacél
025407 40122 125x1.0x22.2 acél/nemesacél
101890 40139 180x1.6x22.2 acél/nemesacél
041276 40222 230x1.9x22.2 acél/nemesacél

Rendelési szám Gyártói kód Méret Típus Felhasználás

Árakkal és  
készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

037534 57076 115x22.2 A40 kúpos acél
037535 57077 115x22.2 A60 kúpos acél
037536 57080 115x22.2 A80 kúpos acél
037537 57078 125x22.2 A40 kúpos acél
037538 57079 125x22.2 A60 kúpos acél
037539 57081 125x22.2 A80 kúpos acél

 › Kemény, kiváló forgácsolási képességű, hosszú 
élettartamú vágókorongok › Vas, általános szerkezeti acélok darabolására,  
valamint lemezek, laposvasak, idomacélok,  
tömör anyagok, rudak, csövek vágására egyaránt 
gazdaságosan használható

ÚJ ÚJ

ÚJ



046THE BEST TOOL FOR YOU

Egy akku mindenhez.
Cordless Alliance System:

160+ Gép  – 17 Márka  –   1 Akku

100% kompatibilitás több, mint 160 géppel a 18 V-os osztályban!

www.cordless-alliance-system.de

A Cordless Alliance System (CAS) függetleníti Önt a 
konnektortól! A legkülönbözőbb gyártók gépeit, akkuegységeit 
és töltőit gond nélkül kombinálhatja egymással. Ezzel a 
professzionális alkalmazások egész sora válik lehetségessé 
akkuval is - az általános feladatoktól a különleges feladatokig.

http://www.cordless-alliance-system.de/
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LEMEZOLLÓ, SATUBA FOGHATÓ
 › Szélesség: 100 mm › Lemezvastagság: 2 mm  › Kar:400mm › Súly: 1,5 kg

UNICRAFT PHW 2006 KÉZI 
HIDRAULIKUS  
RAKLAPEMELŐ 2T
 › Emelőkapacitás 2 t › Villaszélesség 160 mm › Villahossz 1150 mm › Emelési tartomány 85 - 200 mm › Emelési magasság 115 mm › Kormányzási szög 190 › Kormányzott fordulási sugár 1185 mm › Kerék Ø 180×50 mm › Villakerék Ø 80×70 mm › Méretek 1540 × 550 × 1200 mm › Tömeg 54 kg

GÉPTÖRLŐ
 › 10kg/csomag, színes vagy fehér

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!006544 01.07.02.01.A.0

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!007181 05.01.01.01.0.1

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!159027 6152006

Rendelési szám Gyártói kód Szín
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!053377 000128 Színes
001484 000132 Fehér

SATUK, EMELŐK
SATU
 › Pofák kiváló minőségű edzett  
acélból készülnek, 52-54 4RC › Precíziós megvezetés › Nagy üllő › Integrált elforgatható aljzat pozíciócsavarokkal › Pontos terelőtárcsa  
biztonsági szorítóval

TÁBORI CSŐSATU 1/2-3''
 › Kiváló minőségű acél › Mozgatható szorítópofákkak, csősatuval és lábdeszkával › Satualj 5 hajlítólyukkal › Befogható tartomány csőnél: 1/2”-3” › Súly: 16 kg

ASZTALI CSŐSATU
 › 1/4–3” › Acél, mozgatható szorítópofákkal  › Erősített oldallemezek › Erős eltolható orsó

Rendelési szám Gyártói kód
Befogási  

tartomány  
(mm)

Pofa- 
szélesség 

(mm)

Tömeg  
(kg)

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

012319 01.01.01.01.0.0 55 63 4
048041 01.01.01.02.0.0 70 80 6
048049 01.01.01.03.0.0 100 100 12,5
048053 01.01.01.04.0.0 115 125 20
048055 01.01.01.05.0.0 125 150 30

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!012318 01.07.01.01.A.0

PÁNTOLÓSZALAG
A pántolószalag árak 1000 fm-re vonatkoznak, műanyag, vastagság:  0,64 mm

RECÉZETT PÁNTOLÓHÜVELY
13 - 16 mm-es, műanyag pántolószalaghoz

Rendelési szám Gyártói kód Méret (mm) Kiszerelés
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!079869 7640127 12 3000 fm/tek
079877 7641665 16 2000 fm/tek

Rendelési szám Gyártói kód Méret Kiszerelés
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!114626 X200200-5 13 mm 2500db/doboz
114627 X200400-6 16 mm 1600db/doboz

ÚJ
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FORMAT KÉTOLDALAS 
RAGASZTÓSZALAG 50MMX25M
 › Szövethordozó, mindkét oldalon fehér, agresszív  
ragasztó hatású szintetikus kaucsukragasztóval. › Hőálló –20 °C ... +70 °C hőmérsékletig. › Alkalmazás: Szőnyegpadló lefektetéséhez  
és rögzítéséhez, érdes alapfelületen is. › Méret: 50x25mm

EDE SZÖVET RAGASZTÓSZALAG 
50MX50MM EZÜST
 › PE bevonattal ellátott szövet, különösen rugalmas,  
természetes kaucsukragasztóval. › Alkalmazás: Vízpárazáró becsomagoláshoz,  
rögzítéshez, tömítéshez és javításhoz.  › Letakaráshoz építkezési területen › Méret: 50x50mm

IKS ALU FÓLIASZALAG
 › Tiszta alumínium akril ragasztóval, hordozó fólia nélkül.  
Rövid ideig hőálló 100 °C hőmérsékletig. › Alkalmazás: Letakaráshoz, védelem  
és szigetelés céljából, valamint vízgőzzáró  
szigetelésként és fényvisszaverő szalagként használható.

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!101994 98575140

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!144002 98573100

CSOMAGOLÁSTECHNIKA
FÉM PÁNTOLÓSZALAG
Tulajdonságok: › 300 fm hossz › Felületkezelés: kezeletlen (blank) › Szélesség: 16 mm › Vastagság: 0,5 mm › Szakítóerő: 70 kg/mm2, nyúlás: 2–3 % › Tekercselés: 1, soros (lapolt)

HAVANNA RAGASZTÓSZALAG
 › Tekercs hosszúsága: 60m › Szélessége: 48mm

STRECH FÓLIA
 › Hossz: 16 m   › Anyagvastagság: 23 mikron › Szélesség: 500 mm › Súly: 2,5 kg/tekercs

KOMBINÁLT PÁNTOLÓGÉP
 › 12-16 mm-es műanyag pántolószalaghoz

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!114386 AB0101/10303A104

Rendelési szám Gyártói kód Szín
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!049776 TSZGPPV4560TP transzparens
003257 TSZGPPV4560HB barna

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
109577 98575101 50mx30mm
109578 98575106 50mx50mm
109579 98575111 50mx100mm

Rendelési szám Gyártói kód Szín
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!008658 KSF655002323 áttetsző
025254 KSF655002323F fekete

Rendelési szám Gyártói kód Hossz Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!004365 143 12 mm

RAGASZTÓSZALAG FELHORDÓ
Kézi tapadószalagos dobozragasztás eszköze. Megkönnyíti, egy lépésben  
lehetővé teszi a tapadószalag kézi felhordását és levágását.

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!003253 TSZF50MM

ÚJ

ÚJ ÚJ
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ZARGES ÁLLVÁNYOK ÉS LÉTRÁK
MODULMASTER 1T ALUMINIUM  
ÁLLVÁNYOK
Bővíthető moduláris állvány nagy magasságban való biztonságos munkavégzéshez. › Állványhosszúság: 2,00 m; állványszélesség: kb. 0,70 m › Munkamagasság: 2,95 m - 8,85 m között; a B, C és D modullal bővíthető › Szárátmérő: 48 mm, fokátmérő: 30 mm › DIN EN 1004 szabvány szerinti 3-as állványcsoport (200 kg/m²-ig terhelhető) › Horganyzott acél futóművel; a 8,85 m-es munkamagasságnál négy további kitámasztóval
 › Talplemezekkel; felár ellenében rendelhetők hozzá önbeálló kerekek orsóval vagy anélkül

Önbeálló kerék orsóval › 150 mm-es műanyag kerék, horganyzott acél orsóval, rögzítőfékkel › Talplemez nélkül használható › Szállítási egység: 1 darab

Rendelési szám Gyártói kód Típus

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

040050 44500 A elem
040051 44501 B elem
036140 44502 C elem
040052 44503 D elem

Modul A A + B A + B + C A + B + C + D
Munkamagasság m 2,95 4,85 6,85 8,85
Állványmagasság m 1,80 3,95 5,95 7,95
Dobogómagasság m 0,80 2,85 4,85 6,85

Dobogó mérete: 0,60 × 2,00
Súly kg 27,1 79,6 114,3 156,1
Rendelési szám 44500 44540 44541 44542

Rendelési szám Gyártói kód Típus Kerékátmérő mm Súly kg Teherbírás kg Árakkal és 
készletin-

formációval  
kapcsolatban 

keresse kereskedő 
partnerét!

040058 44454 Önbeálló kerék 
orsóval 150 3,8 400

A A + B + C + DA + B A + B + C

ZARGES TELESTEPS TELESZKÓPOS 
TÁMASZTÓLÉTRA
 › A hely világbajnok: legkisebb formátum a szállításhoz, de állásbiztonság a széles létrafokokon. › Összetolva minden csomagtartóban elfér. › Beállítható különböző magasságokban - több létra egyben, és ezzel mindig a megfelelő magasságban. › Széles fokok kényelemről gondoskodnak a fel- és lemászásnál. › Maximális biztonság az összetolásnál a szilikon csúszóütközőknek köszönhetően a szárban. › Az új háromszög alakú szár nagyobb stabilitásért és elfordulásgátlásért. › Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból. › Eredeti TELESTEPS - a teleszkópos létrák feltalálójának termékinnovációja.

ZARGES TELESZKÓPOS TÁMASZTÓLÉTRA 
COMPACTSTEP
 › A hely világbajnok: legkisebb formátum a szállításhoz, de állásbiztonság a széles létrafokokon. › Összetolva minden csomagtartóban elfér. › Beállítható különböző magasságokban - több létra egyben, és ezzel mindig a megfelelő magasságban. › Széles fokok kényelemről gondoskodnak a fel- és lemászásnál. › Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból. › Anyag:  Alumínium › Bevonat: eloxált › Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 300 mm › Fokok/lépcsőfokok tipusa: bordás › Lépcső mélység: 40 mm › Terhelés: max. 150 kg › Terméktípus: Teleszkópos létrafokos támasztólétra

Rendelési szám Gyártói kód Fokszám Gerenda
szélessége (m)

Létrahossz,
háromrészes

támasz-
tólétraként (m)

Létrahossz,
kihúzva (m)

Munkamagasság 
(m)

Szállítási
méretek Súly (kg) Árakkal és 

készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!086668 40321 10 0.8 2.99 ca. 3.8 ca. 810 mm ×

470 mm× ca. 110 mm 10.5

115655 40322 11 0.86 0.87 3.5 ca. 4.3 ca. 880mm × ca.480 mm 
× ca. 120 mm 14.5

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Fokszám Gerenda
szélessége (m)

Létrahossz,
háromrészes

támasz-
tólétraként (m)

Létrahossz,
kihúzva (m)

Munkamagasság 
(m)

Szállítási
méretek Súly (kg) Árakkal és  

készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!158806 40400 9 0.76 2.66 3.4 760 mm × 470 mm × 80 mm 8.4

158807 40401 13 0.88 0.88 3.8 4.5 880 mm × 500 mm × 100 mm 14
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ZARGES ÁLLVÁNYOK ÉS LÉTRÁK

ZARGES NOVA S PEREMEZETT, LÉPCSŐS 
ÁLLÓLÉTRÁK
 › Peremezett, lépcsős állólétra › Klasszikus megoldás az állásbiztonsághoz és kényelmes munkavégzéshez praktikus eszköztartóval  
és stabil, szabadalmazott lépcső-szár kapcsolattal › Nagyméretű állófelület csúszásgátló bordázattal › Praktikus eszköztartó sok hellyel szerszámok és apró alkatrészek számára › Szétnyílás elleni védelem bevarrt rögzítőfüllel rendelkező erős perlon hevederekkel, 7 lépcsőtől

ZARGES ABRU HÁZTARTÁSI LÉTRÁK
 › Könnyű, stabil háztartási létra  › Csúszásmentes, bordázott felületű, korrózióálló acél dobogó  › Beltéri használatra  › Maximális terhelhetőség 120 kg

Rendelési szám Gyártói kód Létrahossz (m) Dobogómagasság 
(m)

Munkamagasság 
kb  (m)

Alsó, külső 
szélesség (m)

Szármagasság 
lépő-/ támasztórész 

(mm)

Lépcsők 
száma 

dobogóval 
együtt

Súly (kg)

Árakkal és 
készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

143343 42453 1,34 0,61 2,60 0,42 48 / 48 3 4,8
143344 42454 1,57 0,83 2,85 0,44 48 / 48 4 5,8
115273 42455 1,80 1,05 3,05 0,46 48 / 48 5 6,9
113719 42456 2,03 1,26 3,25 0,49 48 / 48 6 8,0
115274 42457 2,26 1,48 3,50 0,51 48 / 48 7 9,1
143345 42458 2,49 1,70 3,70 0,54 48 / 48 8 10,2

Rendelési szám Gyártói kód Fokszám

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

158808 49593 3
158809 49594 4
158810 49595 5
158811 49596 6
158812 49597 7
158813 49598 8

ÚJ

ZARGES MULTITEC M NÉGYRÉSZES 
PEREMEZETT LÉTRÁK
 › Peremezett sokcélú létra, négyrészes › Sokoldalúan alkalmazható létra négy funkcióval, melyet  
szállításhoz egészen kis méretűre össze lehet csukni › Használható támasztólétraként, két oldalon járható  
állólétraként vagy praktikus munkadobogóként › A létratest külső szélessége: 350 mm › A 42381-42383 rendelési számú termékek két  
gerendával vannak felszerelve, a 42384 rendelési számú  
termék egy gerendával rendelkezik

Rendelési 
szám Gyártói kód

Létrahossz 
állólétraként 

(m)

Létrahossz 
támasz-

tólétraként (m)

Magasság 
munkahíd-

ként (m)

Munkama-
gasság kb  (m)

Méret 
összecsukva  

(m)

Szárma-
gasság 
(mm)

Fokok száma Súly (kg)

Árakkal és 
készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

040057 42383 1,85 3,62 0,99 4,45 1,02 × 0,75
× 0,26 58 4 × 3 12,5

124779 42381 2,13 4,19 0,99 5,00 1,22 × 0,75
× 0,26 59 2 × 3 + 2 × 4 14,0

000287 42384 2,41 4,74 - 5,50 1,30 × 0,75
× 0,26 59 4 × 4 15,5
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ZARGES ÁLLVÁNYOK ÉS LÉTRÁK

ZARGES STRATO DL PEREMEZETT, 
DELTAFOKOS TÁMASZTÓLÉTRÁK
 › Peremezett, létrafokos támasztólétra › Költségkímélő alternatíva a biztonságos fellépésért és a gyors, rugalmas használhatóságért › Stabil háromszög alakú fokok préselt alumínium profilból, vízszintes felülettel felállított állapotban › Külső szélesség: 350 mm

Rendelési szám Gyártói kód Létrahossz (m) Munkamagasság 
kb  (m)

Szármagasság 
(mm) Gerenda (m) Fokok 

száma Súly (kg)

Árakkal és 
készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

143339 44808 2,42 3,30 58 - 8 4,3
143340 44810 2,98 3,85 58 - 10 5,3
143341 44812 3,54 4,40 68 0,79 12 7,9
143342 44814 4,11 4,90 73 0,79 14 9,2
093439 44816 4,67 5,45 73 0,89 16 10,1
095745 44818 5,23 6,00 73 0,89 18 11,2
095746 44819 5,90 6,55 73 0,99 20 12,4

ZARGES COMBIMASTER DX  
TÖBBCÉLÚ LÉTRÁK
 › Peremezett többcélú létra, kétrészes › Költségkímélő alternatíva toló- és állólétraként való univerzális használatra › Használható kétrészes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként › Szétnyílás elleni védelem bevarrt rögzítőfüllel rendelkező erős perlon hevederekkel

Rendelési 
szám Gyártói kód Létrahossz 

kitolva (m)
Létrahossz 
betolva (m)

Magasság 
(m)

Munkama-
gasság kb  (m) Gerenda  (m) Szármagasság 

(mm) Fokok száma Súly (kg)
Árakkal és 

készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

143346 44868 3,82 2,40 2,25 4,90 0,89 58 2 × 8 10,0
143347 44870 4,94 2,98 2,81 5,70 0,90 68 2 × 10 12,3
143348 44872 6,06 3,54 3,33 6,80 1,00 68 2 × 12 15,3
066920 44874 6,90 4,10 3,86 7,60 1,10 85 2 × 14 18,2

ZARGES VARIOTEC V LÉTRÁK
KIHÚZHATÓ ÉS LÉPCSŐN IS HASZNÁLHATÓ
 › Peremezett, teleszkópos többcélú létra, négyrészes › Többcélú, kihúzható és lépcsőn is használható létra kompakt szállítási mérettel robusztus,  
hosszú élettartamú kivitelben › A kívánt munkamagasság 280 mm-es foktávolságonként állítható › Szállításhoz helytakarékosan összetolható › Automatikus acélzsanérokkal

Rendelési 
szám Gyártói kód

Létrahossz 
támasztólétraként 

(m)

Függőleges magasság 
állólétraként (m)

Munkamagasság 
támasztólétraként 

kb  (m)

Munkamagasság 
állólétraként

kb  (m)

Méret 
összecsukva 

(m)

Szárma-
gasság 
(mm)

Fokok száma Súly (kg) Árakkal és 
készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

143349 42394 3,82 2,40 2,25 4,90 0,89 58 2 × 8 10,0
102695 42395 4,94 2,98 2,81 5,70 0,90 68 2 × 10 12,3
143350 42396 6,06 3,54 3,33 6,80 1,00 68 2 × 12 15,3



052THE BEST TOOL FOR YOU

SOLA MÉRÉSTECHNIKA

SOLA ALUMÍNIUM VÍZMÉRTÉK
Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is, nagy szilárdságú  
alumíniumprofil a profi mesterembereknek, törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%)  
és 10 év libellagarancia, jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a SOLA fluoreszkálós libella háttér, 
ütéscsillapító végdugók. 
Műszaki leírás:  › Anyag: Alumínium, Felület: festett, Szín: sárga, profil súly: 530 g/m › Mérési tűrés standard pozíció: 0,50 mm/m (0.029°), Mérési tűrés fordított pozíció: 0,75 mm/m (0.043°) › Vízszintes libella: 1, Függőleges libella: 1, Mérő felület: festett, Végdugó: 1-K, Méret: 49x21mm

SOLA BIGX ALU-VÍZMÉRTÉK  
X-PROFIL ®
 › Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával › Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+60%) és 30 év libellagarancia › Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkálós megvilágítás › Ütéselnyelő 2-K végdugók a sérülések elkerülése érdekében › Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is › Ergonómikus, csavarodásálló alumíniumprofil a tartós mérési pontosság érdekében › Vízszintes mérés › Függőleges mérés

Műszaki leírás › Méret: 52 x 25 mm › Anyag: Alumínium › Felület: festett › Szín: piros › Profil súly: 630 g/m › Mérési tűrés: standard pozíció 0.50 mm/m (0.029°)

SOLA RED 3 ALU-VÍZMÉRTÉK PIROS®
 › Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával › Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+60%) és 30 év libellagarancia › Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkálós megvilágítás › Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is › Extra erős alumínium profil merevítő bordákkal a maximális stabilitás érdekében › Ütéselnyelő 2-K végdugók a sérülések elkerülése érdekében › Vízszintes mérés › Függőleges mérés

Műszaki leírás › Méret: 59 x 27 mm › Anyag: Alumínium › Felület: festett › Szín: piros › Profil súly: 890 g/m

SOLA ENW ELEKTRONIKUS 
DŐLÉSMÉRŐ®
 › Mérési tűrés Solatronic-Modulnál: 0.05° 0° és 90°-nál 0.1° 1° és 89° között › Kapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és in/ft › "HOLD"-funkció, a mérések mentésére és a mért szögek másolására › Hangjelzés bekapcsolható a rossz látási viszonyok esetében › A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén › Érintésvédelmi osztály IP65 › Vízszintes mérés › Függőleges mérés › Szög/dőlés mérés

Műszaki leírás › Méret: 59 x 27 mm › Érintésvédelmi osztály: IP65 › Anyag: Alumínium › Felület: eloxált › Szín: ezüst › Profil súly: 890 g/m

SOLA ÁCSCERUZA
Erős ceruzabél, nehezen törhető, anyaga hársfa

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

007390 695003SM 30 cm
000635 695005SM 40 cm
005975 695007SM 50 cm
000634 695008SM 60 cm
000636 695011SM 80 cm
000637 695013SM 100 cm
010673 695014SM 120 cm
017318 695015SM 150 cm
044320 695016SM 180 cm
017319 695017SM 200 cm

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

117097 1370301 30 cm
117098 1370501 40 cm
117099 1370701 50 cm
117100 1370801 60 cm
117101 1371101 80 cm

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
119185 1214801 60 cm
119186 1215101 80 cm
119187 1215301 100 cm

Rendelési  
szám

Gyártói  
kód Termék Ceruzabél 

anyaga Alkalmazhatósága

Árakkal és 
készletinformációval  
kapcsolatban keresse 
kereskedő partnerét!

052366 66010120 ZB18 Grafit, HB száraz fára, papírra, kartonra
052365 66010520 ZB24 Grafit, HB száraz fára, papírra, kartonra
117102 66011020 STB24 Grafit, 10 H kőre, betonra, téglára

117103 66012520 KB24 2/3 Grafit,  
1/3 egyéb nedves fára, csúszós felületre

117104 66022520 SB24 Színes, 
viaszolva

sötét és csúszós felületeken,  
fémen, gumin

ÚJ

ÚJ
ÚJ

 › Mérési tűrés: fordított pozíció 0.75 mm/m (0.043°) › Vízszintes: libella 1 › Függőleges: libella 1 › Mérő felület: festett › Végdugó: 2-K

 › Mérési tűrés: standard pozíció 0.30 mm/m (0.017°) › Mérési tűrés: fordított pozíció 0.50 mm/m (0.029°) › Vízszintes: libella 1 › Függőleges: libella 2 › Mérő felület: festett › Végdugó: 2-K

 › Mérési tűrés: standard pozíció 0.50 mm/m (0.029°) › Mérési tűrés: fordított pozíció 0.50 mm/m (0.029°) › Vízszintes: libella 1 › Függőleges: libella 1 › Sajátosság: Solatronic-Modul › Mérő felület: eloxált › Végdugó: 2-K

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!024655 1720801 60 cm
158814 1721401 100 cm
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 › Mérési tűrés: standard pozíció 0.50 mm/m (0.029°) › Mérési tűrés: fordított pozíció 0.50 mm/m (0.029°) › Vízszintes: libella 1 › Függőleges: libella 1 › Sajátosság: Solatronic-Modul › Mérő felület: eloxált › Végdugó: 2-K

SOLA ZOLLSTOCK
 › 2,4 m hosszúság, különösen alkalmas száraz és belső szereléshez › Északi nyírfa alapanyag biztosítja a magas szakítószilárdságot és a kiváló rugalmasságot › Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében › Nagy kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat › Robosztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

SOLA ZOLLSTOCK
 › 2 m hosszúság, különösen alkalmas száraz és belső szereléshez › Északi nyírfa alapanyag biztosítja a magas szakítószilárdságot és a kiváló rugalmasságot › Rejtett zsanérok a jobb leolvashatóság érdekében › Nagy kopásállóságú, foltmentes és nedvességálló bevonat › Robosztus zsanérok kiváló minőségű rugóacélból, epoxigyanta bevonattal a korrózióállóság érdekében

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!143351 53010801

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!143352 53010201

SOLA ENW 25 ELEKTRONIKUS  
DŐLÉS ÉS LEJTÉSMÉRŐ®
 › Mérési tűrés Solatronic-Modulnál: 0.05° 0° és 90°-nál 0.1° 1° és 89° között › Kapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és in/ft › "HOLD"-funkció, a mérések mentésére és a mért szögek másolására › Hangjelzés bekapcsolható a rossz látási viszonyok esetében › A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén › Érintésvédelmi osztály IP65 › Vízszintes mérés › Függőleges mérés › Szög/dőlés mérés

Műszaki leírás › Méret: 59 x 27 mm › Érintésvédelmi osztály: IP65 › Anyag: Alumínium › Felület: eloxált › Szín: ezüst › Profil súly: 890 g/m › Sajátosság: Solatronic-Modul › Mérő felület: eloxált › Végdugó: 2-K

SOLA SLXB LIBELLÁS ÖLESLÉC
 › Vízszintes és függőleges libellák magas mérési pontossággal › Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében › Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 10 év libellagarancia › Ütéscsillapító végdugók › Vízszintes mérés › Függőleges mérés

Műszaki leírás › Méret: 100 x 18 mm › Anyag: Alumínium zártszelvény profil › Felület: natúr › Szín: natúr › Profil súly: 800 g/m › Mérési tűrés: standard pozíció 1.00 mm/m (0.057°) › Vízszintes: libella 1 › Függőleges: libella 1 › Végdugó: 1-K

SOLA SLXBG LIBELLÁS ÖLESLÉC 
FOGANTYÚVAL
 › Vízszintes és függőleges libellák magas mérési pontossággal › Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében › Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 10 év libellagarancia › Beépített fogantyú a komfortosabb munkavégzéshez › Ütéscsillapító végdugók › Vízszintes mérés › Függőleges mérés

Műszaki leírás › Méret: 100 x 18 mm › Anyag: Alumínium zártszelvény profil › Felület: natúr › Szín: natúr › Profil súly: 800 g/m › Mérési tűrés: standard pozíció 1.00 mm/m (0.057°) › Vízszintes: libella 1 › Függőleges: libella 1 › Fogantyú: 2 › Végdugó: 1-K

SOLA SLN 1 LIBELLÁS ÖLESLÉC®
 › Vízszintes libellás magas mérési pontossággal › Rendkívül robusztus profil nagy szilárdságú alumíniumötvözetből a hosszabb élettartam érdekében › Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával › Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkálós megvilágítás › Ütéscsillapító végdugók › Törhetetlen akril üveg libella 30 év garanciával › Vízszintes mérés

Műszaki leírás › SLN 1 › Méret: 80 x 18 mm › Anyag: Alumínium zártszelvény profil › Felület: natúr › Szín: natúr › Profil súly: 770 g/m › Mérési tűrés: standard pozíció 0.75 mm/m (0.043°) › Vízszintes: libella 1 › Végdugó: 1-K

ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158815 01720201

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

010669 696001SM 1 m
007268 696004SM 1.5 m
001456 696006SM 2 m
000321 696009SM 2.5 m
000320 696010SM 3 m
010671 696012SM 4 m

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

102448 696101SM 1 m
158816 696104SM 1.5 m
102449 696106SM 2 m
043158 696109SM 2.5 m
096846 696110SM 3 m
116374 696112SM 4 m

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

116255 2040101 1 m
158817 2040401 1.5 m
158818 2040601 2 m
116256 2040901 2.5 m
115167 2041001 4 m

SOLA MÉRÉSTECHNIKA
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SOLA TLM FURATJELÖLŐ
 › Speciális kialakítás 45mm mélységig lehetővé teszi a furatjelölést › Pontos jelölések kis átmérőjű betét révén › Integrált hegyező a nyomófejben › Univerzális betét durva és sima felületekhez › Robosztus ABS övcsat a biztos rögzítésért › Furat átmérője: 0,6 mm

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!143353 66031120

SOLA POPULAR
Törésbiztos 2-K műanyag ház, csúszásmentes és ergonomikus kialakítás, 2 pontos szalagrögzítés, lengéscsillapító rendszer,  
megerősített szalagvég, robosztus ABS övcsat 
Műszaki adatok:  › Skálázott: mm, EK-Pontossági osztály: II, Szalag anyag: Acél, Szalag felület: matt lakk, sárga › Akasztó: Bevonatos acél, sima, Szalag megállító: Fék, 2 részes, Szegecselt kampó: 2 › Behúzást fékező zárókampó: Lengéscsillapító › Merevítő lemez: Rozsdamentes acél, Ház anyag: ABS/TPE, Ház színe: piros/fekete. Övcsipesz: Műanyag, levehető

Rendelési  
szám

Gyártói  
kód Típus Méret Szalag- 

szélesség
Mérési  

pontosság Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!
000330 50024201 Popular 3 m 13 mm EK-osztály 2
011061 50024301 Popular 5 m 19 mm EK-osztály 2
093444 50024401 Popular 8 m 25 mm EK-osztály 2

SOLA AUTOLOCK
 › Ütésálló ABS műanyag ház › Könnyen kezelhető kompakt házalakítás › Állandó szalagrögzítő kioldó gombbal › Megerősített szalagvég a tartós pontosság és  
a sérülések elkerülése érdekében › Robosztus acél övcsat a biztos rögzítésért › Skálázott: mm › Ek pontossági osztály: II › Szalaganyag: acél

SOLA COMPACT M
Mágneses akasztó, könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás, pontos szalagrögzítés, megerősített szalagvég, robosztus acél övcsat.
Műszaki adatok:  › Skálázott: mm, EK-Pontossági osztály: II, Szalag anyag: Acél › Szalag felület: matt lakk, sárga, Akasztó: Bevonatos acél, sima › Szalag megállító: Fék, 1 részes. Szegecselt kampó: 2 › Behúzást fékező zárókampó: Lengéscsillapító, Merevítő lemez: Rozsdamentes acél, Ház anyag: ABS › Ház színe: krómozott, Övcsipesz: rozsdamentes acél

Rendelési  
szám

Gyártói  
kód Típus Méret Szalag- 

szélesség
Mérési  

pontosság Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!117088 50520501 Compact M 5 m 19 mm EK-osztály 2
117089 50520801 Compact M 8 m 25 mm EK-osztály 2

SOLA PROTECT 
 › Törésbiztos 2-K műanyag ház › Csúszásmentes és ergonómikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében › Pontos szalagrögzítés a pontos belső mérések miatt › Könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás › Megerősített szalagvég a tartós pontosság és a sérülések elkerülése érdekében › Robosztus acél övcsat a biztos rögzítésért › Mágneses zárókampó (Protect M 525)

Műszaki leírás: › Termék név (teljes): Mérőszalag › Skálázott: mm › Ek pontossági osztály: II

 › Szalagfelület: matt lakk, sárga › Akasztó: rozsdamentes acél, sima › Szalagmegállító: szalagmegállító › Szegecselt kampó: 2 › Behúzást fékező zárókampó: Lengés csillapító › Merevítő lemez: Rozsdamentes acél › Ház anyag: ABS › Övcsipesz: Rozsdamentes acél 

Rendelési  
szám

Gyártói  
kód Típus Méret Szalag- 

szélesség
Mérési  

pontosság Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!
023248 697512SM Autolock 3 m 16 mm EK-osztály 2
026435 697513SM Autolock 5 m 19 mm EK-osztály 2
143766 697514SM Autolock 8 m 25 mm EK-osztály 2

 › Szalaganyag: acél › Szalagfelület: matt, lakk, sárga › Akasztó: Bevonatos acél, sima › Szalagmegállító: Fék, 1 részes › Szegecselt kampó: 2 › Merevítő lemez: Rozsdamentes acél › Ház anyag: ABS/ TPE › Ház színe: piros / fekete › Övcsipesz: Műanyag, levehető › Mágnes: PROTECT M esetében

Rendelési  
szám

Gyártói  
kód Típus Méret Szalag- 

szélesség
Mérési  

pontosság Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!143354 50560601 Protect PE 5m 25mm EK-osztály 2
143355 50570601 Protect M PE 5m 25mm EK-osztály 2

SOLA MÉRÉSTECHNIKA
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SOLA EXPLORER
Rugalmas acél szalag rozsdamentes foszfát bevonattal. Könnyű leolvasást  
biztosít a tükröződésmentes bevonat. Összecsukható tekerőkar.  
Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez.  
Törésbiztos 2-K műanyagház.
Műszaki adatok:  › Skálázott: mm › EK-Pontossági osztály: I.

SOLA BIGT
 › Optimalizált 2-K műanyag ház a magas fokú törésvédelem érdekében › Csúszásmentes és ergonómikus kialakítás a biztonságos kezelés érdekében › 2 pontos szalagrögzítés a pontos belső mérésekhez › A 2-K műanyag ház miatt kímélő szalagleállítás › Egyszerűbb leolvasás az áttetsző akasztón keresztül › Optimális kezelés a patentos levehető övcsat miatt

Műszaki leírás › Termék név (teljes) Mérőszalag › Skálázott mm › EK-Pontossági osztály I › Szalag anyag Acél › Szalag felület matt lakk, sárga

Rendelési  
szám

Gyártói  
kód Típus Méret Szalag- 

szélesség
Mérési  

pontosság Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!
089845 50080301 EP-20 20 m 13 mm EK-osztály 1
092001 50080501 EP-30 30 m 13 mm EK-osztály 1
092003 50080601 EP-50 50 m 13 mm EK-osztály 1

Rendelési  
szám

Gyártói  
kód Típus Méret Szalag- 

szélesség
Mérési  

pontosság Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!
047154 50050901 TR20/B 20 m 13 mm EK-osztály 1
005279 50051101 TR30/B 30 m 13 mm EK-osztály 1
012051 50051201 TR50/B 50 m 13 mm EK-osztály 1

Rendelési  
szám

Gyártói  
kód Típus Méret Szalag- 

szélesség
Mérési  

pontosság Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!057571 50021301 BIGT 5 5 m 19mm/m EK-osztály 1
090746 50021401 BIGT 8 8 m 25mm/m EK-osztály 1

 › Szalag anyag: Acél › Szalag felület: matt lakk, fehér  › Akasztó: Multifunkciós,  
szegecselt kampó › Merevítő lemez: Műanyag › Ház anyag: ABS/TPE › Ház színe: piros/fekete

 › Akasztó Műanyag, 2-K, sima › Szalag megállító Fék, 2 részes › Szegecselt kampó 3 › Behúzást fékező zárókampó Lengéscsillapító › Merevítő lemez Műanyag

ÚJ

 › Ház anyag ABS/TPE › Ház színe piros/fekete › Övcsipesz műanyag, 2 részes › Csere szalag kérésre

SOLA SPRINTER 
 › Rugalmas acél szalag rozsdamentes foszfát bevonattal › Könnyű leolvasást biztosít a tükröződésmentes bevonat › 3x gyorsabb szalag visszatekerés a tekerőkarral › Összecsukható tekerőkar a sérülések megelőzése érdekében › Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez › Törésbiztos 2-K műanyag ház › Maximális védelem a szennyeződések és a sérülések ellen

Műszaki leírás › Skálázott: mm › EK-Pontossági osztály: I › Szalag anyag: Acél › Szalag felület: matt lakk, fehér › Akasztó: Multifunkciós

SOLA MÉRŐKERÉK MW 1000
 › A mérőkerék - vagy más néven földmérőkerék, hodométer vagy rolltacho - útszakaszok mérésére használható eszköz.  
A mérőkerekekben számlálómű van, amely számlálja a kerék fordulatait, és a kerék átmérője alapján kiszámítja a megtett utat. › Kiváló minőségű gumikerék › Extra erős pisztolymarkolat › Robusztus, teleszkópos fém vezetőrúd › Kihajtható oldalállvány › Biztonsági reflektor

Műszaki leírás › Mérési tűrés: ±3.00 mm › Sajátosság: Kerékméret 1000 mm › Skálázott: dm/m

SOLA TRACKER
 › Rugalmas acél szalag rozsdamentes foszfát bevonattal › Könnyű leolvasást biztosít a tükröződésmentes bevonat › Multifunkciós akasztó a csavarokra, szögekre, csövekre való biztos rögzítéshez › Könnyű és stabil alumínium váz › Ergonomikus kialakítású fogantyú

Műszaki leírás › TRACKER R › Skálázott: mm › EK-Pontossági osztály: II › Szalag anyag: Acél › Szalag felület: matt lakk, fehér

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Típus Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158819 50081531 SR 30 ME/B

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158820 57080201

 › Szegecselt kampó: 2 › Merevítő lemez: Műanyag › Ház anyag: ABS/TPE › Ház színe: piros/fekete › Csere szalag: kérésre

 › Akasztó: Multifunkciós › Szegecselt kampó: 2 › Merevítő lemez: Műanyag › Ház anyag: Alumínium › Ház színe: ezüst

 › Ház forma: zárt › Szalag vég: B,A kérésre › Áttétel kar 3:1

 › Csere szalag: kérésre › Ház forma: egyszerű váz › Szalag vég: B › Áttétel kar: 1:1

SOLA MÉRÉSTECHNIKA
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FORMAT MÁGNESES VÍZMÉRTÉK
 › Kivitel: Piros színű porfestett bevonatú és erős falú alumíniumból készült, erős tartóerővel a talpban lévő nagy térfogatú állandó mágnesek miatt.  
A törhetetlen, tömb alakú akrilüveg libellákat elektronikusan állították be és a tartókkal ultrahanggal összehegesztették. 5 év garancia a libellák tar-
tósságára. Ütközéstompító, törhetetlen végzáró sapkákkal. Mart mérőfelülettel 100 cm hosszúságig. Mérési pontosság normál helyzetben 0,5 mm/m. › Alkalmazás: Különösen alkalmas szerelők részére, valamint üzletberendezés- és polcépítőknek. Alkalmas vízszintes és függőleges normál, fejfeletti 
és átfordítós mérésekhez. › Hossz: 40 cm › Keresztmetszet: 50 x 22 mm

BMI ZSEBMÉRŐSZALAG
 › Kivitel: Ház nagy ütésállóságú, lágy komponenseket tartalmazó ABS műanyagból, nyomtatott osztás, ívelt  
és edzett rugóacél szalagból, mm-Duplex osztás. Automatikus szalagvisszafutás rögzítővel és övcsipesszel.  
EK II. pontossági osztály szerinti mérési pontosság. › Hossz: 3 m › Szalagszélesség: 16 mm › 2 komponensű

FORMAT MÉRŐSZALAG
 › Kivitel: Ház nagy ütésállóságú, lágy komponenseket tartalmazó ABS műanyagból, nyomtatott osztás, ívelt  
és edzett rugóacél szalagból, mm-Duplex osztás. Automatikus szalagvisszafutás rögzítővel és övcsipesszel.  
EK II. pontossági osztály szerinti mérési pontosság. › Szalagszélesség: 16 mm

SOLA MÉRŐKERÉK MW 305
 › A mérőkerék - vagy más néven földmérőkerék, hodométer vagy rolltacho - útszakaszok mérésére használható eszköz.  
A mérőkerekekben számlálómű van, amely számlálja a kerék fordulatait, és a kerék átmérője alapján kiszámítja a megtett utat. › Nagyon kicsi és helytakarékos › Kiváló minőségű gumikerék › Robusztus, teleszkópos alumínium vezetőrúd

Műszaki leírás › MW 305 › Termék név (teljes) Mérőkerék › Mérési tűrés ±3.00 mm › Sajátosság A kerék kerülete 305 mm › Skálázott dm/m

FORMAT VILLANYSZERELŐ  
VÍZMÉRTÉK 25CM
 › Kivitel: Üvegszál erősítésű piros ABS műanyagból. Kerek vízszintes és kerek 
függőleges vízmértékkel és 2 tárcsamágnessel. Mérési pontosság normál 
helyzetben 1,0 mm/m. › Alkalmazás: Alkalmas vízszintes és függőleges normál mérésekhez. › Hossz: 25 cm › Keresztmetszet: 43 x 22 mm

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158821 57080101

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!074310 47400025

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

075870 47290040 40cm
022473 47290060 60cm
022477 47290080 80cm
022482 47290100 100cm
062067 47290180 180x50x22mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szalagszélesség

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

106861 47500003 3m 16mm
106862 47500005 5m 19mm
106863 47500008 8m 25mm
106864 47500010 10m 25mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret Szalagszélesség
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!075808 46960003 3m 16 mm
017325 46960006 5m 16 mm

MÉRŐSZALAGOK, VÍZMÉRTÉKEK
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OLFA VÁGÓKÉSEK, VÁGÓPENGÉK
OLFA STANDARD VÁGÓKÉS
BN-L: › Nagy igénybevételre készített csavaros rögzítésű kés › Kényelmes, kézhez illeszkedő markolattal
BN-AL: › Ergonómikus markolatú kés › Automata pengerögzítője 40 kg-ig terhelhető

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS
L-5:

 › Az X Design sorozat nagy igénybevételre tervezett  
csavaros pengerögzítésű tagja › Üvegszállal erősített, ComfortGrip markolattal  
rendelkezik ›  Sav és acetonálló ›  A markolat végén erős fém fül található

L-2

L5-AL

L-5

BN-L

BN-AL

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
006673 L-2 18 mm
079522 L-5 18 mm
079523 L5-AL 18 mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!018614 BN-L 18 mm
079521 BN-AL 18 mm

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS
 › Az OLFA legismertebb, erős igénybevételre tervezett csavaros rögzítésű vágókése.  › Kényelmes markolata újrahasznosított műanyagból készült. › Automata penger

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS
 › Az X Design sorozat nagy igénybevételre tervezett, csavaros pengerögzítésű tagja › Kényelmes és biztonságos fogású markolata elasztomer és megerősített polipropilén anyagból készült › Sav- és acetonálló › A markolat végén található nagyméretű nyílásba biztonsági szerszám heveder csatolható

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS
 › Automata pengerögzítővel › OLFA LFB Teflon bevonatú pengével › Az X Design sorozat tagja › Kényelmes és biztonságos fogású markolata elasztomer és megerősített polipropilén anyagból készült › Sav és acetonálló › A markolat végén található nagyméretű nyílásba, biztonsági szerszám hevederre csatolható

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!120722 L-1/GREEN 18 mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!129086 L-7 18 mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!128979 L7-AL/Blue 18 mm

L5-AL: › Az X Design sorozat nagy igénybevételre tervezett  
automata pengerögzítésű tagja › Üvegszállal erősített, ComfortGrip markolattal 
rendelkezik › Sav és acetonálló › A markolat végén erős fém fül található
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OLFA VÁGÓKÉSEK, VÁGÓPENGÉK
OLFA STANDARD VÁGÓKÉS
Az extra erős X Design sorozat csavaros pengerögzítésű tagja › Üvegszállal erősített, csúszásmentes markolata sav és acetonálló

OLFA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS
SK-4 green › Rugóval szerelt biztonsági kés. A penge automatikusan visszaugrik a markolatba a vágás befejeztével.

L-2

L5-AL

L-5

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!079525 XH-1 25 mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!084374 XH-AL 25 mm

OLFA STANDARD VÁGÓKÉS
 › Az X Design sorozat extra igénybevételre tervezett automata pengerögzítésű tagja.  › Üvegszállal erősített markolattal.

OLFA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS
 › Ergonómikus markolatú biztonsági kés, az elején fém védővel.  › Munka- és balesetvédelmi szempontoknak legmegfelelőbb kés.

OLFA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS
 › Az OLFA rejtett pengéjű biztonsági kése. Elsősorban raktárakba, zsugorfóliázott áruk  
sérülésmentes bontására. A kés elején kis fém fül található, ragasztott dobozok nyitására.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!019547 SK-4 18 mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!086912 SK-8 18 mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!102121 SK-10 18 mm
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OLFA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS
Élelmiszeripari Biztonsági kés. NSF tanúsítvánnyal rendelkező, teljesen rozsdamentes acélból készült rugós biztonsági kés. Az NSF 
tanúsító védjegy azt jelenti, hogy a terméket bevizsgálták és megfelel a nemzetközi élelmiszeripari szabványoknak. A szigorú 
higiéniai előírásoknak megfelelően, mosható és hipóval fertőtleníthető. A markolatot úgy alakították ki, hogy könnyű legyen a 
tisztítása. A kés és alkatrészei teljes biztonsággal kimutathatóak a fémdetektorok által, függetlenül a detektor érzékenységének 
beállításától. A rozsdamentes penge automatikusan visszaugrik a markolatba, a vágás befejeztével. A penge cseréjéhez nem 
szükséges külön szerszám.

STANDARD ÉS IPARI PENGÉK

Rendelési szám Gyártói kód Méret Csomagolási egység Alkalmazható az alábbi késekhez

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

079540 LB-10 18 mm 10 db/tasak SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2
079541 LBB-10 18 mm 10 db/tasak SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2
092034 LB-50 18 mm 50 db/tasak SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2
079543 LBB-50 18 mm 50 db/tasak SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2
158823 LFB-5B 18 mm 5 db/tasak SL-1, BN-L, BN-AL, ML, L-1/green, L-2, XL-2, L-5, L5-AL, OL, NOL-1, NL-AL, PL-1, CL és CMP-2.
079546 HB-5B 25 mm 5 db/tasak H-1, XH-1 és XH-AL
079547 HBB-5B 25 mm 5 db/tasak H-1, XH-1 és XH-AL
079549 HB-20 25 mm 20 db/tasak H-1, XH-1 és XH-AL
113606 HBB-20B 25 mm 20 db/tasak H-1, XH-1 és XH-AL.
091771 SKB-2/5B 17,5 mm 5 db/tasak SK-4, SK-5, SK-9 és UTC-1
158824 SKB-50 50 db/tasak SK-4, SK-5, SK-6, SK-9 és UTC-1
158825 SKB-8/10B 10 db/tasak SK-8
119159 SKB-10/10B 17,8mm 10db/tasak SK-10
158826 SKB-2S-R/10B 10 db/tasak SK-12, SK-4, SK-5, SK-9 és UTC-1
158827 SKB-2S/10B 10 db/tasak SK-12, SK-4, SK-5, SK-9 és UTC-1

MH BOXOK
Rendelési szám Gyártói kód Méret Szín

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

021359 002K 50x30x20 cm kék
021358 002Z 50x30x20 cm zöld
021357 002P 50x30x20 cm piros
000836 002S 50x30x20 cm sárga
021363 003K 35x20x20 cm kék
021362 003Z 35x20x20 cm zöld
021361 003P 35x20x20 cm piros
001229 003S 35x20x20 cm sárga
021367 004K 23x14x13 cm kék
021366 004Z 23x14x13 cm zöld
021365 004P 23x14x13 cm piros
001538 004S 23x14x13 cm sárga
021371 005K 16x9,5x7,5 cm kék
021370 005Z 16x9,5x7,5 cm zöld
021369 005P 16x9,5x7,5 cm piros
001238 005S 16x9,5x7,5 cm sárga

OLFA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS
Rejtett rozsdamentes pengéjű biztonsági kés. A pengecsatorna kialakítása biztonságos munkavégzést garantál, 
ugyanakkor megkönnyíti a kés mosását. NSF élelmiszerbiztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik. A ragasztott 
dobozok nyitására a kés elején kis műanyag fül található. Karcsú felépítése miatt, könnyen kezelhető és akár 
zsebben is tárolható. A rejtett pengék nem cserélhetők! Az acetonálló markolat végén található nagyméretű 
nyílásba, biztonsági szerszám-heveder csatolható.

OLFA KÉSTARTÓ VÁSZON TOK
Övbe fűzhető, gyöngyvászon anyagú késtartó tok.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!141600 BH-1-Tok

OLFA VÁGÓKÉSEK, VÁGÓPENGÉK, MH BOXOK

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!125076 SK-12 18 mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!158822 SK-15 18 mm



Hálózati teljesítmény Kábel nélkül
A MULTI VOLT DH36DMA akkus fúrókalapács SDS-max 
befogással,  a nagy kapacitású  BSL36B18 
MULTI VOLT akkunak és a szénkefementes motornak köszönhetően fúráskor és 
bontáskor egyaránt egy hálózati gép teljesítményét adja le 

*1 Compatible with MULTI VOLT 36V tools only.
*2 See above for the list of products not compatible with the BSL36B18 MULTI VOLT battery.
*3 Not compatible with the following existing batteries: BSL3620/3625/3626/3660,
    BSL18xx and BSL14xx series.
*4 Not compatible with existing 36V products that are compatible 
    with BSL3620/3625/3626/3660.
*5 Remove the battery from the tool and allow it to fully cool down.
*6 The problem may be the battery, so please contact your dealer.
*7 The actual charging time can be longer depending on the surrounding temperature 
    and battery condition.

Clear Battery-status Indication
The remaining battery indicator 
lamp shows not only charge 
level but also overheating and 
failure of the battery when they 
occur.

75% and above

50%～ below 75% 

25%～ below 50% 

Below 25% 

0% 

Charging suspended 
due to high temperature*5

Charging suspended 
due to failure*6

Solid

Solid

Solid

Solid

Flashing

Flashing

Flashing

Remaining Battery 
Indicator Switch

Remaining Battery 
Indicator Lamp

Indicator Lamp Battery Charge State

MULTI VOLT 
36V Tools*3

36-14.4V
UC 36×××  Chargers

18-14.4V
UC 18×××  Chargers

Existing 18V Tools *2

36V
BSL 36B18 Battery *4

BSL 36B18 MULTI VOLT Battery
Voltage & Capacity

Cooling System

Dimensions

Charging Time

Compatible
Products

Compatible Chargers

18V

36V

36V - 4.0Ah / 18V - 8.0Ah (dual voltage)    

Yes

134 x 83 x 75 mm
  (5-9/32” x  3-17/64” x  2-61/64”) 

Approx. 52 min.*7
(when using the UC18YSL3 charger)

Existing 18V slide-type tools

MULTI VOLT 36V tools

All chargers compatible 
with slide-type Lithium-ion batteries

*2

AW18DBL

C18DBL, C18DSL, C18DBAL

CE18DSL

CN18DSL

CV18DBL

DH18DBL, DH18DBDL, DH18DBQL, DH18DBML

G18DSL, G18DBL, G18DBAL, G18DBVL 
G18DBBAL, G18DBBL, G18DBBVL

R18DSAL

UB18DGL

UF18DSL, UF18DSAL

UR18DSL, UR18DSL2, UR18DSAL, 
UR18DSDL, UR18DSML

UC36YRSL

ModelProduct

1,440W
High Power Output

The BSL36B18 MULTI VOLT battery automatically 
changes between 2 voltages, 36V*1 4.0Ah and 
18V 8.0Ah, according to the tool used. 

Automatic Voltage Change 
between 36V and 18V

 

DH 36DMA
(akkus)

DH 36DMA
(akkus)

DH 40MC
[hálózati]

DH 40MC
[hálózati]

　

Fúrási sebesség

Bontási teljesítmény

117
100

Üzemidő feltöltésenként (BSL36B18 akkuval)

25
Fúrás φ25 x 60L betonba

Akár  furat

Hálózati 
sebesség

Hálózati  
teljesítmény14,3 kg/6min.

14,5 kg/6min.

Akár.

Akár.

A DH40MC fúrókalapács teljesítményét 
100-nak véve

Akár. 11Min.

Visszaütés elleni védelem

Figyelem!

Ha a fúrószár váratlanul megakad munkavégzés 
közben, a kuplung és az elektronika megállítja a 
gépet, mielőtt az kicsavarná a felhasználó kezét. Így 
megelőzi az esetleges sérülést és balesetet.

A gép kialakítása megakadályozza, hogy az akku véletlenül 
kiessen a helyéről. Az akku csak akkor vehető ki, ha 
mindkét  kapcsoló ki van oldva.

Reteszelő 
kapcsoló

Könnyű használat

Biztonságos 

Csak egy mozdulat
Nagy méretű, jól  látható és kezelhető 
üzemmód váltó  kapcsoló, hogy még 
kényelmesebb legyen a munka. 
 　Vésés (bontáshoz)
　  Semleges  (szögbes állítható)
　 Fúrás-ütve fúrás (fúrás)

A hagyományos két lépéssel 
szemben egy mozdulat ta l 
beil leszthatő a fúrószár  a 
tokmányba,  így kényelmesen, 

gyorsan lehet dolgozni.

Kijelző 
lámpa

RPM
BPM

Low Vibration Handle

Akku védelem 

The HiKOKI low vibration handle, which consists of the 
upper unit with rubber dampers and the lower unit with 
a hinge, reduces vibration and user fatigue, offering 
high productivity.

260 340 410 590
1420 1850 2240 2860

■

▲

●●

■

▲

●●

Szögben állítható vésőszár 
Az üzemmód váltó kapcsoló „Semleges” állása esetén 
 12 különböző szögben állítható a vésőszár 

Az üzemi körülményektől függően előfordulhat, 
hogy az RFC rendszer nem megfe le lően 
működik. 

Mindig tartsa szilárdan a gépet és rögzítse megfelelően a 
munkadarabot munkavégzés közben.

Robusztus

 

DH 36DMA
Akkus fúrókalapács

Megfelel 26 kg beton feltörésének 

Nagy méretű kapcsoló

Állandó sebesség szabályozás
állítható sebesség
4 lépésben szabályozható 1420 és 2860  percenkénti fordulatszám 
között a  választó kapcsoló segítségével.

Models NOT Compatible with the BSL36B18 MULTI VOLT Battery
Note: As for the models in blue, HiKOKI-branded products are compatible. 

Cordless High Pressure Washer

Cordless Circular Saw

Cordless Shear

Cordless Nibbler

Cordless Multi Tool

Cordless Rotary Hammer

Cordless Disc Grinder

Cordless Cleaner 

Cordless Worklight

Cordless Fan

Cordless Radio

Charger 

Hálózati teljesítmény Kábel nélkül
A MULTI VOLT DH36DMA akkus fúrókalapács SDS-max 
befogással,  a nagy kapacitású  BSL36B18 
MULTI VOLT akkunak és a szénkefementes motornak köszönhetően fúráskor és 
bontáskor egyaránt egy hálózati gép teljesítményét adja le 

*1 Compatible with MULTI VOLT 36V tools only.
*2 See above for the list of products not compatible with the BSL36B18 MULTI VOLT battery.
*3 Not compatible with the following existing batteries: BSL3620/3625/3626/3660,
    BSL18xx and BSL14xx series.
*4 Not compatible with existing 36V products that are compatible 
    with BSL3620/3625/3626/3660.
*5 Remove the battery from the tool and allow it to fully cool down.
*6 The problem may be the battery, so please contact your dealer.
*7 The actual charging time can be longer depending on the surrounding temperature 
    and battery condition.

Clear Battery-status Indication
The remaining battery indicator 
lamp shows not only charge 
level but also overheating and 
failure of the battery when they 
occur.

75% and above

50%～ below 75% 

25%～ below 50% 

Below 25% 

0% 

Charging suspended 
due to high temperature*5

Charging suspended 
due to failure*6

Solid

Solid

Solid

Solid

Flashing

Flashing

Flashing

Remaining Battery 
Indicator Switch

Remaining Battery 
Indicator Lamp

Indicator Lamp Battery Charge State

MULTI VOLT 
36V Tools*3

36-14.4V
UC 36×××  Chargers

18-14.4V
UC 18×××  Chargers

Existing 18V Tools *2

36V
BSL 36B18 Battery *4

BSL 36B18 MULTI VOLT Battery
Voltage & Capacity

Cooling System

Dimensions

Charging Time

Compatible
Products

Compatible Chargers

18V

36V

36V - 4.0Ah / 18V - 8.0Ah (dual voltage)    

Yes

134 x 83 x 75 mm
  (5-9/32” x  3-17/64” x  2-61/64”) 

Approx. 52 min.*7
(when using the UC18YSL3 charger)

Existing 18V slide-type tools

MULTI VOLT 36V tools

All chargers compatible 
with slide-type Lithium-ion batteries

*2

AW18DBL

C18DBL, C18DSL, C18DBAL

CE18DSL

CN18DSL

CV18DBL

DH18DBL, DH18DBDL, DH18DBQL, DH18DBML

G18DSL, G18DBL, G18DBAL, G18DBVL 
G18DBBAL, G18DBBL, G18DBBVL

R18DSAL

UB18DGL

UF18DSL, UF18DSAL

UR18DSL, UR18DSL2, UR18DSAL, 
UR18DSDL, UR18DSML

UC36YRSL

ModelProduct

1,440W
High Power Output

The BSL36B18 MULTI VOLT battery automatically 
changes between 2 voltages, 36V*1 4.0Ah and 
18V 8.0Ah, according to the tool used. 

Automatic Voltage Change 
between 36V and 18V

 

DH 36DMA
(akkus)

DH 36DMA
(akkus)

DH 40MC
[hálózati]

DH 40MC
[hálózati]

　

Fúrási sebesség

Bontási teljesítmény

117
100

Üzemidő feltöltésenként (BSL36B18 akkuval)

25
Fúrás φ25 x 60L betonba

Akár  furat

Hálózati 
sebesség

Hálózati  
teljesítmény14,3 kg/6min.

14,5 kg/6min.

Akár.

Akár.

A DH40MC fúrókalapács teljesítményét 
100-nak véve

Akár. 11Min.

Visszaütés elleni védelem

Figyelem!

Ha a fúrószár váratlanul megakad munkavégzés 
közben, a kuplung és az elektronika megállítja a 
gépet, mielőtt az kicsavarná a felhasználó kezét. Így 
megelőzi az esetleges sérülést és balesetet.

A gép kialakítása megakadályozza, hogy az akku véletlenül 
kiessen a helyéről. Az akku csak akkor vehető ki, ha 
mindkét  kapcsoló ki van oldva.

Reteszelő 
kapcsoló

Könnyű használat

Biztonságos 

Csak egy mozdulat
Nagy méretű, jól  látható és kezelhető 
üzemmód váltó  kapcsoló, hogy még 
kényelmesebb legyen a munka. 
 　Vésés (bontáshoz)
　  Semleges  (szögbes állítható)
　 Fúrás-ütve fúrás (fúrás)

A hagyományos két lépéssel 
szemben egy mozdulat ta l 
beil leszthatő a fúrószár  a 
tokmányba,  így kényelmesen, 

gyorsan lehet dolgozni.

Kijelző 
lámpa

RPM
BPM

Low Vibration Handle

Akku védelem 

The HiKOKI low vibration handle, which consists of the 
upper unit with rubber dampers and the lower unit with 
a hinge, reduces vibration and user fatigue, offering 
high productivity.

260 340 410 590
1420 1850 2240 2860
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▲
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▲

●●

Szögben állítható vésőszár 
Az üzemmód váltó kapcsoló „Semleges” állása esetén 
 12 különböző szögben állítható a vésőszár 

Az üzemi körülményektől függően előfordulhat, 
hogy az RFC rendszer nem megfe le lően 
működik. 

Mindig tartsa szilárdan a gépet és rögzítse megfelelően a 
munkadarabot munkavégzés közben.

Robusztus

 

DH 36DMA
Akkus fúrókalapács

Megfelel 26 kg beton feltörésének 

Nagy méretű kapcsoló

Állandó sebesség szabályozás
állítható sebesség
4 lépésben szabályozható 1420 és 2860  percenkénti fordulatszám 
között a  választó kapcsoló segítségével.

Models NOT Compatible with the BSL36B18 MULTI VOLT Battery
Note: As for the models in blue, HiKOKI-branded products are compatible. 

Cordless High Pressure Washer

Cordless Circular Saw

Cordless Shear

Cordless Nibbler

Cordless Multi Tool

Cordless Rotary Hammer

Cordless Disc Grinder

Cordless Cleaner 

Cordless Worklight

Cordless Fan

Cordless Radio

Charger 
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RESZELŐK
LÁNCFŰRÉSZRESZELŐ

Rendelési szám Gyártói kód Méret

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

001318 44114 3,2
012365 44213 3,5
015555 44312 4
001042 44411 4,2
015621 44510 4,5
000960 44619 4,8
015626 44718 5
000961 44817 5,5

SZALAGFŰRÉSZRESZELŐ

TŰRESZELŐ KÉSZLET
 › 6 részes tűreszelő készlet tasakban

ÉLESFŰRÉSZRESZELŐ

Rendelési szám Gyártói kód Méret (mm) 
Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

001765 42110 125 
003053 42219 150
114677 42400 200

Rendelési szám Gyártói kód Méret 

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő 

partnerét!

003549 40215 100 mm
000185 40116 100 vékony
001764 40314 125 mm
001022 40413 150 mm
001000 40611 200 mm

Rendelési szám Gyártói kód Méret (mm)
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!012246 60565 160
012268 62163 200

Rendelési szám Gyártói kód Méret (mm)
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!079595 65680200 200
079596 65680250 250

PFERD MŰHELYRESZELŐ KÉSZLET
 › Általános megjegyzések: A kifogástalan acél-anyagszerkezet az egyenletes keménység előfeltétele. A vágat típusát és 
szögét a mindenkori felhasználási cél határozza meg, miközben a következő vágatokat különböztetjük meg: 1-es vágat 
– nagyoláshoz, 2-es vágat – félsimításhoz/univerzális használathoz és 3-as vágat – simításhoz. Ideális foggeometria 
minden felhasználáshoz. A reszelő hosszát tüske nélkül, a csúcsától a tüske tövéig mérjük. › Kivitel: Ergonomikus kialakítású, 2 komponensű műanyag markolattal, elgurulás elleni védelemmel és felakasztó furat-
tal. Szállítás PVC felgöngyölhető tokban.

A készlet tartalma: › 1 tompa végű laposreszelő (gyártói kód 6533) › 1 háromélű reszelő (gyártói kód 6545) › 1 félkerek reszelő (gyártói kód 6550) › 1 félkerek reszelő, hegyes (gyártói kód 6559) › 1 kerek reszelő (gyártói kód 6563)

PFERD MŰHELYRESZELŐ KÉSZLET
 › Általános megjegyzések: A kifogástalan acél-anyagszerkezet az egyenletes keménység előfeltétele. A vágat típu-
sát és szögét a mindenkori felhasználási cél határozza meg, miközben a következő vágatokat különböztetjük 
meg: 1-es vágat – nagyoláshoz, 2-es vágat – félsimításhoz/univerzális használathoz és 3-as vágat – simításhoz. 
Ideális foggeometria minden felhasználáshoz. A reszelő hosszát tüske nélkül, a csúcsától a tüske tövéig mérjük. › Kivitel: Ergonomikus kialakítású, 2 komponensű műanyag markolattal, elgurulás elleni védelemmel és felakasztó 
furattal. Szállítás PVC felgöngyölhető tokban.

A készlet tartalma: › 3 tompa végű laposreszelő, 200 mm (gyártói kód 6533) › 3 tompa végű laposreszelő, 300 mm (gyártói kód 6533) › Kivitel: 6-részes › Hossz: 200/300 mm › Vágat: 1, 2, 3

FORMAT RESZELŐ KÉSZLET 
 › Fa nyéllel  › Szállítás lemezdobozban › Könnyű és finom reszelési munkákhoz, kifejezetten a szerszám- és formagyártás területén › 6 részes, 100mm

ÚJ

ÚJ

ÚJ

 › Kivitel: 5-részes › Hossz: 200 mm, 250 mm › Vágat: 2

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!079598 65700500

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!058786 65820102

sek:Akifog%C3%A1stalanac%C3%A9l-anyagszerkezetazegyenleteskem%C3%A9nys%C3%A9gel%C5%91felt%C3%A9tele.Av%C3%A1gat
sek:Akifog%C3%A1stalanac%C3%A9l-anyagszerkezetazegyenleteskem%C3%A9nys%C3%A9gel%C5%91felt%C3%A9tele.Av%C3%A1gat
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RESZELŐK
RESZELŐ KÉSZLET 5 RÉSZES

Rendelési szám Gyártói kód Méret 

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

011620 65355 150/1
012224 65454 150/3
008273 65553 200/1
022485 65751 250/1
012331 65850 250/3

RESZELŐ NYELES FÉLGÖMB

RESZELŐKÉSZLET 3 RÉSZES

Rendelési szám Gyártói kód Méret 
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!012225 67335 200/1
012227 67434 200/3

Rendelési szám Gyártói kód Méret 

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

012164 03784 150/1
011439 03982 150/3
011427 04088 200/1
011430 04286 200/3
011455 04385 250/1
012330 04583 250/3
012158 04682 300/1
012159 04880 300/3

RESZELŐ NYELES LAPOS

RESZELŐ NYELES HÁROMSZÖG

Rendelési szám Gyártói kód Méret 

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

011354 0783 150/1
011357 0981 150/3
011360 01087 200/1
011376 01285 200/3
011388 01384 250/1
011399 01582 250/3
012155 01681 300/1
012156 01889 300/3

Rendelési szám Gyártói kód Méret 

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

012183 12786 150/1
011550 12984 150/3
011569 13080 200/1
011577 13288 200/3
011581 13387 250/1
012325 13585 250/3
011582 13684 300/1
011590 13882 300/3

RESZELŐ NYELES KEREK

Rendelési szám Gyártói kód Méret 

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

011456 06785 150/1
011457 06983 150/3
011458 07089 200/1
011480 07287 200/3
011514 07584 250/1
012321 07683 250/3
011524 07881 300/1
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OLAJMEGKÖTŐ ANYAG
III/R típusú E-Coll gyártmányú ásványi olaj megkötő szer.
A termék szagtalan, porképzése csekély mértékű,  
és tiszta munkahelyet eredményez. Alkalmazása  
a tűzveszélynek elejét veszi. › Olajat, zsírt, kenőanyagot és üzemanyagot,  

valamint egyéb kifolyt/kiszóródott  
folyadékféleséget megköt › Alkalmas közlekedésre szolgáló felületen  
történő használatra › Szemcseméret: 0,5-1 mm › Fajsúlya ömlesztett állapotban: kb. 700 g/l › 1 liter anyag által megkötött olajmennyiség: 0,43 liter olaj

 › Az E-Coll gyártmányú olajmegkötő szert az  
elszennyeződött felületre kb. 1-2 cm vastag  
rétegben kell felszórni, és várni, amíg  
a kifolyt folyadékot magába szívja › Elszíneződésekor (amely azt jelzi, hogy  
a telítettségi pont elérésre került) felszedni,  
és megfelelő tartályban ill. tárolóedényben  
ártalmatlanítani › Kiszerelés: 20 kg

KÉZMOSÓ PASZTA
 › Biológiailag semleges, foszfátmentes, szemcsementes,  
közepes és erős szennyeződések ellen

ALU SPRAY 900 
 › Hőálló korrózióvédelem +400 C-ig. Karcolás és kenődésmentes › 99,5% tiszta alumíniumból › Porszáraz: +20 C-on 10 perc alatt › Sötéten csillogó › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

NEMESACÉL SPRAY
 › Rozsdafoltgátló, magas kopásállósággal › Magas tapadó-, hóálló- és vegyszerálló képesség fémeken, +300 C-ig › Sérült nemesacél felületek javításához › Szín: Antracit szürke › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

KORRÓZIÓVÉDŐ VIASZ  
SPRAY
 › Erősen és tartósan tapadó viasz alapú felület  
a hosszútávú korrózióvédelem érdekében › Hőállóság: -30 C és + 90 C fok között › Szín: fehér/átlátszó › Ideiglenes de tartós korrózióvédelemre alkalmas:  
járművek, építőipari gépek és szerszámok, mezőgazdasági gépek 
és szerszámok, otthoni és ház körüli eszközök szerszámok, fém 
eszközök tartós tárolása › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

VÉSŐKALAPÁCS PASZTA
Elsősorban levegős gépekhez ajánlott: › -20 - + 1100 oC › Alumínium-adalékos szappant tartalmazó ásványolajból álló 

készítmény adalékanyaggal és szilárd kenőanyaggal › Szilárdanyag készítmény › Oldószert nem tartalmaz › Szín: rézszínű › Forráspont, for › Max. 200 l-es hordóig › Fordulatszám: 250 kg › Kiszerelés: 400g

Rendelési szám Gyártói kód Méret 
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!083448 4317784349741 10 l
142800 4317784564281 500 ml

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!094586 4317784393454

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!083414 4317784301497

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142777 4317784564786

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142778 4317784564793

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142780 4317784564601

BLACK LINE TERMÉKCSALÁD
ÁPOLÁS

VEGYI ÁRUK

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142782 4317784564595

TÜZIHORGANY (CINK) SPRAY
 › Sima, pórusmentes felületet képez, gyorsan szárad › Elektromos vezető és +500 °C- ig hőálló › Hideg galvanizálás az aktív, katódos, hosszan tartó korrózióvédelemért › Alkalmas füstelvezető rendszerekhez és egyéb, hőhatásnak kitett  
alkatrészekhez › Autójavításhoz és karosszériaelemekhez › Tűzihorganyzás javítására hegesztési felületeken › Szín: világosan csillogó ezüstszürke, mint a friss tüzihorganyzott felület › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon
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SŰRÍTETT LEVEGŐ SPRAY
Villamos alkatrészmodulok portalanításához, ill. karbantartási- vagy javí-
tási munkák előtt. Hang- és képrögzítő eszközök mágneslemezeinél az 
olvasófejek, lemeztányérok, vákuumtömítő felületek, tömítőgyűrűk, nagy-
feszültségű szigetelők, mintatartók, banki csekkek elektromos leolvasó 
berendezései (papírpor), optikai készülékek, valamint fényképészeti fel-
szerelések tisztítására. 
Alkalmazási útmutató: › Használat előtt ne rázza fel! Ne használja feszültség alatt. Villamos 

alkatrészeken és áram alatt álló alkatrészeken mindenképpen  
gondoskodjon az áramkör megszakításáról › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

SZIVÁRGÁSKERESŐ 
SPRAY
 › Tömítettségvizsgáló szer nyomás alatt álló rendszerekhez. Segít-
ség a tömítetlen helyek megtalálásához gáz- és sűrített levegő 
rendszereknél, ezenkívül speciális rozsdavédelem is. › Alkalmas sűrített levegő, hűtő anyag, acetilén, bután, földgáz, 
széndioxid, oxigén, propán, városi gáz, nitrogén, hidrogén, ammónia 
rendszerek vizsgálatára. › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

KENHETŐ CINKPOR 
(TÜZIHORGANY) FESTÉK
 › A rozsdaképződés elleni kettős védelem megtapad a fémeken,  
ellenáll a víznek és véd a rozsda ellen. A cink és a műgyantafilm  
katódos rozsdavédelmet biztosít a fémfelületnek › Összetétel: kb. 95 % cinkből és kb. 5 % műgyantából áll › Kiszerelés: 800g › Csomagolási egység: 1 karton / 12 doboz

FAGYASZTÓ (JEGESÍTŐ) 

CSAVARLAZÍTÓ SPRAY

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142785 4317784564441

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!112744 4317784564397

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142783 4317784564410

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142786 4317784564434

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142787 4317784564298

SPRAY
Alkalmazási terület:  › Univerzálisan alkalmazható javítási célokra és hibakereséshez minden 

területen. Ezáltal a fémből készült szerkezeti részek még a legszűkebb 
helyekre is behelyezhetők. A termikus túlterhelés következtében az 
elektromos kapcsolásokban fellépő hibákat a lokális lehűlés révén köny-
nyedén meg lehet találni. Sokféle karbantartási munkához a gyártási és 
javítási területen, valamint a gépjárműjavításban. 

Alkalmazás:  › Néhány másodpercig fújjuk be a lehűtendő alkatrészeket. A befújás  
idejétől függően a hűtőhatás változhat. Maradványmentes. Testre kerülve 
fagyásveszély áll fenn › Helyi hűtés -45 C-ig › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

A felpermetezés és rövid várakozás után oldja az erősen rozsdásodott csa-
varokat, anyákat és géprészeket. Megakadályozza a rozsdaképződést és véd 
a kopás ellen.
Alkalmazási terület: › Magas kenőképesség › Kiemelkedő rozsdalazító képesség pl. Csavarok, csapszegek, lánc-

szemek, csuklók, emelők, rugók, szelepek, zsanérok vagy zárak rozs-
dátlanítására › Megakadályozza a rozsdaképződést › Hengerzárakhoz is alkalmas

Technikai adatok: › Speciálisan kifejlesztett tapadó- és kenőanyag kombináció, molib-
dén–diszulfid bázisú, valamint különösen válogatott alapanyagú. › Hőmérséklet tartomány: -30°C-tól +50°C-ig › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142784 4317784564458

 › Megakadályozza a tapadást és fröcskölést a gázfúvókán és a mun-
kadarab felületén. A kezelés után a munkadarabok problémamente-
sen lakkozhatók, galvanizálhatók, barníthatók és eloxálhatók. Megóv-
ja a hegesztőfúvókákat és leválasztószerként szolgál védőgázas- és 
villamos hegesztésnél. A további feldolgozás előtt (horganyzás) a 
heganyagot megfelelően tisztítsa meg › Szilikonmentes › Szín: átlátszó › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

VEGYI ÁRUK

SZILIKON SPRAY
Leválasztó- és síkosítószer iparban, műhelyekben, sportban, autóban és 
háztartásban történő felhasználáshoz. Rendkívül stabil kenő és síkosító 
védőfilmet képez. Véd a nedvesség és a rozsda ellen.
Alkalmazási terület: › Univezálisan alkalmazható: ken, véd, impregnál › Megszünteti a szorulást, összenyomódást, ragadást
Technikai adatok: › Hőállóság: -40 °C -  +180 °C › Kiszerelés: 400 ml
 

JELÖLŐ SPRAY
Mindenfajta jelölő munkához.
Alkalmazási terület: › Építkezési helyek › Parkolók › Fa, fű, homok, kavics, acél stb
Technikai adatok: › Oldóanyag tartalmú diszperzió, ólom  

és kadmium mentes festékanyaggal › Nem tartalmaz klórozott oldóanyagot › Kiszerelés: 500 ml › Csomagolási egység:  
1 karton /12 flakon

Rendelési szám Gyártói kód Szín

Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!

142788 4317784564649 sárga
142789 4317784564656 piros
142790 4317784564663 rózsaszín
142791 4317784564670 fekete

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!083408 4317784564465
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FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓHAB 

FOLYÉKONY SZAPPAN

SPECIÁLIS IPARY TISZTÍTÓ 

ROZSDAMENTESACÉL 

KÉZMOSÓ KRÉM 1 L

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142792 4317784564304

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142794 4317784564274

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142796 4317784564939

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142793 4317784564328

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142795 4317784564816

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142797 4317784564960

Univerzálisan használható tisztítóspray, speciális oldószertartalmának kö-
szönhetően kiváló zsíroldó hatással. › Alaposan és kíméletesen távolítja el a makacs szennyeződéseket › Gyorsan leszárad. Dob- és tárcsafékek, féktuskók, rugók, fékpofák, 

kuplungok, fékbetétek, nyomólapok és általános kuplung alkatré-
szek,váltók, porlasztók, üzemanyagszivattyúk, motoralkatrészek, stb. 
tisztítására › Acetonmentes › Kiszerelés: 500 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

SPRAY
Praktikus és gyors tisztítóhab minden felületen történő alkalmazásra mű-
helyben, irodában, háztartásban és gépekvalamint járművek belsejének 
tisztítására. A következők eltávolítására: szennyeződés, olaj, zsír, kátrány, 
szerves maradványok a következő felületeken: üveg, műanyag, gumi, króm, 
lakk, fém, laminált padó, kő, szőnyegek. › Kiszerelés: 500 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Enyhe folyékony szappan bőrkímélő tisztításhoz, tartós használatra is. A 
bőrvédő PANOL ápolja a bőrt. Biológiailag lebomló, és bőrsemleges pH ér-
tékkel rendelkezik. › Kiszerelés: 1 L › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

SPRAY
Mindenféle fém, alapos zsírtalanítására és a karbantartási területek elő- és 
alapozó tisztítására szolgál Univerzálisan alkalmazható. Megszünteti az olaj- 
és zsírtartalmú szennyeződéseket és feloldja az elgyantásodott lerakódáso-
kat. Az erős porlasztósugárnak köszönhetően nagyon hatásos. Nincs szükség 
utókezelésre, mivel maradéktalanul elpárolog. A gumi- és műanyag alkatré-
szeket meg kell vizsgálni a felhordás előtt az összeférhetőség szempontjá-
ból. Oldószeralapú.
Alkalmazás: › A terméket egyenletesen kell felhordani a kezelt felületre. A megkötött 

anyagot megfelelő eszköz segítségével fel kell szedni és rendelte-
tésszerűen ártalmatlanítani kell › Kiszerelés: 500 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

TISZTÍTÓ ÉS ÁPOLÓ SPRAY
A kezelt rozsdamentes acél felületek súrolás nélkül tisztíthatók. A hátrama-
radó védőfilm a ráfröccsenő vizet lepergeti, és véd az ujjlenyomatok ellen. › Könnyen és takarékosan használható › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Bőrsemleges pH értékkel rendelkezik. Finom súrolószer-részecskék és erő-
teljesen ható tenzidek kombinációja, amely gyorsan, és a bőrt kímélve távo-
lítja el a makacs szennyeződéseket. Leszedi a nyomdafestéket, a friss fes-
téket és a kátrányt is. Nagyon hatékony vízben nem oldódó szennyeződések 
ellen. › Kiszerelés: 1 L › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

VEGYI ÁRUK

KÉZMOSÓ KRÉM 3 L ADAGOLÓPUMPA 1 L-HEZ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142798 4317784564977

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142799 4260029174670

Bőrsemleges pH értékkel rendelkezik. Finom súrolószer-ré-
szecskék és erőteljesen ható tenzidek kombinációja, amely 
gyorsan, és a bőrt kímélve távolítja el a makacs szennye-
ződéseket. Leszedi a nyomdafestéket, a friss festéket és a 
kátrányt is. Nagyon hatékony vízben nem oldódó szennye-
ződések ellen. › Kiszerelés: 3 L

 › Nyomófejes adagolópumpa 1 L-es folyékony szappanhoz, krémhez
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NEDVES KÉZTISZTÍTÓ 

MAGASTERHELÉSŰ ZSÍR 

ÁLTALÁNOS FEHÉR 

LÁNCKENŐ ZSÍR SPRAY

ÉLELMISZERIPARI OLAJ 

RÉZBÁZISÚ SZERELŐPASZTA

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142801 4317784564311

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142803 4317784564380

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142805 4317784564571

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142802 4317784564335

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142804 4317784564359

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142806 4317784564779

KENDŐ
Szennyeződések víz nélküli, kíméletes eltávolítására. Például szakembereknek és 
szerelőknek, akik gyakran úton vannak. Eltávolítja a zsírokat, olajokat, festékeket, 
ragasztókat, tintát, fűfoltokat, kátrányt stb.  › Méret: 30 x 30 cm/kendő › Kiszerelés: 72 db/vödör

SPRAY
Gördülőcsapágyak és csúszócsapágyak kenésére alkalmas magasnyomású tapadó zsír. Vegyes 
súrlódási területeken is tökéletesen alkalmazható. Csúszó részek, kiváltképp kötelek korrózióvé-
delme. Kiemelkedő korrózióvédelem agresszív víz és gázhatással szemben.
Alkalmazási terület: › Nyitott hajtóművek, csavarok, zsanérok › Gördülőcsapágyak, csúszócsapágyak és vízszivattyúk,  

vízturbinák, zsilipkapuk, gépjármű mosóberendezések › Hengervezérlés, menetorsók › Víz alatti berendezésekben csiga › Szerkezeti elemek, emelő készülékek › Konténer és tréler berendezések › Jachtok, hajóépítő üzemi szerkezeti elemek
Technikai adatok: › Hőmérséklet ellenálló képessége: -25°C-tól +80°C-ig › Kiszerelés: 300 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

SZÓRÓZSÍR SPRAY
Megakadályozza a kopást, megszünteti a nyikorgást. › Hőálló -20 °C és +120 °C között › Minden ipari területre, valamint tiszta karbantartáshoz és  

ápoláshoz az iparban, a műhelyben, és a háztartásban › Kiszerelés: 300 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Különösen nagy tapadásképességű, hosszú ideig tartó kenőzsír. Autók, motorkerékpárok, 
kerékpárok, készülékek stb. kenésére. Alkalmas bejáratáshoz.
Alkalmazási terület: › Láncok, sodronykötelek, mindenfajta rudazathoz › O - gyűrűk › Zsanérok, csuklók › Golyóscsapágyak › Kábel csigasorok › Ajtózárak › Mindenfajta fogaskerék és csigahajtás › Lánc belső csapágy kenésére
Technikai adatok: › Hőmérséklet ellenálló képessége –30°C-tól › +110°C-ig. Nedvesség kiszorító, rozsdaoldó, víztaszító,  

nagyon jó tapadó képességű, nem folyik le meleg felületről sem › Kiszerelés: 500 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

SPRAY
Szag- és ízmentes, hígfolyós, színtelen olaj. Mindenütt alkalmazható, ahol 
az élelmiszerek kenőanyaggal történő érintkezése műszaki okokból nem 
kerülhető vagy zárható ki. Szeleptömítések, O-gyűrűk, hajtások, tolattyús 
vezetékek, stb. kenésére az élelmiszer iparban, söriparban és italgyártó 
iparban. Feldolgozás: Fújjuk be a kezelendő helyet 15 – 30 cm távolságból. 
Az erősen szennyezett alkatrészeket előzőleg meg kell tisztítani és le kell 
zsírtalanítani.  › Műszaki adatok: Hőállóság: -10 °C - + 180 C › Kiszerelés: 300 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Hatékony kenő és szigetelőréteget képez, ami véd a korróziótól és az illesz-
tési rozsdától. A magas kenőanyagrész által nyomásterhelésnél egy rézzel 
és grafittal bevont érintkezési felület keletkezik, ezáltal magas fokú véde-
lem képződik a hideghegesztés és kopással szemben
Alkalmazási terület: › Csavarokhoz, anyákhoz, dugaszoló csatlakozáshoz és bajonettkötés-

hez, amelyek különösen magas hőmérsékletnek vannak kitéve › Belső égésű gépek összeköttetéseinek, karimás és szerelvény  
csavarzatok szerelő kenéséhez › Csapágybetét kenéséhez víz bejutása esetén is › Kiszerelés: 100 g

VEGYI ÁRUK

VÁGÓ-FÚRÓ-ÜREGELŐ 

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142809 4317784564373

SPRAY
 › Általános forgácsoláshoz. Optimális hűtést és kenést biztosít › Fúráshoz, préseléshez, maráshoz, fűrészeléshez, esztergáláshoz, stb › Minden helyzetből fújható › Klórmentes, szilikonmentes › Hőállóság: +180 °C-ig › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon
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HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉK 

HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉK 

UNIVERZÁLIS VÁGÓ-FÚRÓ-

FÚRÓOLAJ KONCENTRÁTUM

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142810 4317784564731 5L
142811 4317784564748 10L

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142815 4317784564717

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!142816 4317784564724

Rendelési szám Gyártói kód Méret
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!
142812 4317784564687 1L
142813 4317784564694 5L
142814 4317784564700 10L

KONCENTRÁTUM 5 L
 › A koncentrátumot hozzá kell adni vízhez és egy nagyon stabil emulzió keletkezik, nagy szerszám 
élettartam és kifogástalan felületminőséghez › Jó korrózióvédelem › Az emulzió hosszú élettartamú › Bőrbarát

Alkalmazási terület: › Fúráshoz, esztergáláshoz, maráshoz és menet vágáshoz
Technikai adatok: › Ez a hűtő és kenőanyag koncentrátum ásványi olaj tartalmú, nitrit és klórmentes, továbbá PCB, 

PCT kötések és baktériummentes › A koncentrátumlúgos hatású
Alkalmazási koncentrátum: › Maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz: kb. 5%-os  

(1 l koncentrátum 19 l vízhez) › Menetvágáshoz: kb. 8%-os (1 l koncentrátum 11 l vízhez) › Kiszerelés: 5 L

KONCENTRÁTUM 10 L
 › Kiszerelés: 10 L

ÜREGELŐ OLAJ
 › Hosszabb szerszámélettartam › Nagyon jó kenőteljesítmény › Hőálló -18 °C és +180 °C között › Klór- és szilikonmentes. Alacsony viszkozitású. Vízzel nem keverhető. Nem tartalmaz veszélyes  
összetevőket › Optimális hűtésről gondoskodik. Ideális fúráshoz, esztergáláshoz, stancoláshoz, maráshoz, fűrésze-
léshez, stb. különösen színesfém megmunkáláshoz

Fehér, abszolút stabil és homogén emulzió. Ellenáll a vízkeménységnek. Ellenáll a mikrobafertőzéseknek. 
Szakszerű alkalmazás esetén fiziológiailag nem veszélyes
Alkalmazási terület: › Emulgeálható fúráshoz, esztergáláshoz, maráshoz és menetvágáshoz › Alumíniumra, színesfémekre és azok ötvözeteire, öntvényre és nemes acélra
Technikai adatok: › Ásványi olaj tartalmú EP fúróolaj emulzió, klór mentes
Alkalmazási koncentrátum: › Marás: kb. 8%-os (1 l koncentrátum 11 l vízhez)  › Esztergálás, fúrás: kb. 10%-os (1 l koncentrátum 10 l vízhez) › Menetvágás: kb. 10%-os (1 l koncentrátum 10 l vízhez) › Megnöveli a szerszám élettartamát

VEGYI ÁRUK
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FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

FÚRÓ-VÁGÓ-ÜREGELŐ SPRAY

SZILIKON SPRAY

SZÓRÓZSÍR SPRAY

CSAVARLAZÍTÓ SPRAY

CINK-ALUMÍNIUM SPRAY

MULTIFUNKCIONÁLIS SPRAY

RAGASZTÓ SPRAY

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!126723 4317784567404

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!126725 4317784567411

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!126728 4317784567428

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!126731 4317784565899

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!126724 4317784567398

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!126726 4317784565851

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!126730 4317784565882

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!126732 4317784565905

Szénhidrogén alapú, illékony gyors zsírtalanító és féktisztító. Maradvá-
nyok nélkül tisztít, véd az azonnali visszarozsdásodás ellen. Kitűnő 
tisztító hatás, alacsony párolgás. Nem tartalmaz aromás vagy halo-
génezett szénhidrogéneket.
Alkalmazási terület: › Szórja fel a tisztítandó alkatrészre. Rövid ideig hagyja hatni.  

Előzetesen ellenőrizze a műanyagokkal és festékrétegekkel való 
összeférhetőséget 

Technikai adatok: › Kiszerelés: 500 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

A természetes olajok kombinációja jó hűtő hatást eredményez fúrásnál, 
marásnál és esztergálásnál. Élelmiszeripari hatóanyagok, ivóvíz veze-
tékekben is használható.
Alkalmazás:  › Szórja a megmunkálandó alkatrészre. Magas hő képződése  

esetén ismételje meg a szórást 
Technikai adatok: › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Ápoló- és karbantartó spray bel- és kültéri használatra. Véd, ken és szi-
getel zsírozás nélkül. Megőrzi a gumi rugalmasságát. Megakadályozza 
az ajtó és csomagtartó gumitömítések ráfagyását. Védi és impregnálja 
a műanyagot, gumit, bőrt, a vinyl- és vászontetőket. Megszünteti a súr-
lódás által okozott problémákat, pl. tolótetőknél, csúszósíneknél és 
zipzáraknál.
Alkalmazás:  › Alaposan szórja be az alkatrészeket és puha kendővel ossza el az 

anyagot a felületen 
Technikai adatok: › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Ásványi zsír alapú, kenőanyagként használható olyan mozgó és fémes 
alkatrészek karbantartási és javítási munkáihoz, mint pl. csuklók, zsa-
nérok, eltolható alkatrészek és csúszósínek. A rövid ideig hatékony 
olajspray alternatívája.
Alkalmazás:  › Előzetesen tisztítsa meg a kezelendő felületet. Egyenletesen 

szórja fel az anyagot kb. 20 cm távolságból. Szükség esetén is-
mételje meg a műveletet 

Technikai adatok: › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Jó kúszóképességével tartósan véd a korrózió ellen. Nem károsítja a 
gumit és a műanyagot. › Plusz kenőhatás az MoS2 adaléknak köszönhetően › Gyanta-, szilikon- és savmentes
Alkalmazás:  › Szórja fel a kezelendő alkatrészekre, és rövid ideig hagyja hatni. 

Makacs kötéseknél ismételje meg a műveletet, adott esetben 
hagyja hosszabb ideig hatni 

Technikai adatok: › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Korrózióvédő sérült cinkrétegek, valamint fúrási és hegesztési helyek 
kijavításához. 98 % tiszta cinket tartalmaz. +490 °C hőmérsékletig 
hőálló.
Alkalmazás: › Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az alapfelületet. Távolít-

sa el a rozsdát. Szobahőmérsékleten (16 – 20 °C) alaposan rázza 
fel a flakont. Miután a golyó hallhatóvá válik, rázza még további 
2 percig a flakont. 25 – 30 cm távolságból vékonyan szórja fel az 
anyagot 

Technikai adatok: › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Ásványolaj alapú MULTIFUNKCIONÁLIS korrózióvédelemként, ke-
nőanyagként, tisztítószerként, kontaktsprayként vagy rozsdaeltávolí-
tásra használható.
Alkalmazás: › Előzetesen tisztítsa meg a kezelendő felületet. Egyenletesen 

szórja fel az anyagot kb. 20 cm távolságból 
Technikai adatok: › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

Tapadó és kontakt ragasztóanyag gyors és nagy felületű ragasztások-
hoz. Alkalmas pl. karton, papír, fa, bőr és gumi ragasztásához. Egyszerű 
és tiszta, nagy hatékonyságú ragasztó erő, gyorsan szárad.
Alkalmazás:  › Szórja fel a ragasztandó felületre. Rövid szellőztetés után enyhe 

nyomással illessze össze az alkatrészeket 
Technikai adatok: › Kiszerelés: 400 ml › Csomagolási egység: 1 karton /12 flakon

EFFICIENT TERMÉKCSALÁD
VEGYI ÁRUK
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VEGYI ÁRUK

MESTER
PILLANATRAGASZTÓ
 › Fém, gumi, bőr, fa, textília, kerámia, porcelán és a 
legtöbb műanyag felületre › Ott, ahol villámgyors, erős kötésű, és egyszerűen 
használható ragasztóra van szükségünk  › Olyan tárgyak javításához, amelyeknél a felületek jól 
egymásra illeszthetők, és a megragasztott rész nem 
lesz hajlításoknak kitéve › Ne használjuk PE, PP, szilikon és teflon ragasztására › Kiszerelés: 3g

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!117108 QPIL

MESTER PURHAB 
FESTÉKELTÁVOLÍTÓ
Bármilyen oldószerálló felületről alaposan és erőtelje-
sen eltávolítja megkeményedett purhab,  
a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint  
a lazúr-, diszperziós és latex festéket vagy  
hasonló réteget › Diklórmetán(DCM) és N-metil-pyrrolidon  

(NMP) mentes › Tartalmaz: < 5 % nemionos tenzid,  
< 5 % alifás szénhidrogén › Anyagszükséglet: kb. 300 – 600 ml/m2

 › Kiszerelés: 750 ml

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116911 PUFE

MESTER PU 4000 TÖMÍTŐRAGASZTÓ
Tömítésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas,  
függőleges és vízszintes építési hézagok tömítésére, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszerkeze-
tekhez, ragasztóként külső és belső  
párkányok, burkoló elemek, lambéria, lépcsők,  
szegélylécek stb. ragasztására. 
Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, beton, kerámia, PVC, tégla, fa, cserép, terméskövek, mű-
kövek, polírozott fémek. Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsik, egyéb járművek gyártásához és javítá-
sához kül- és beltérben.
Nem használható üvegszerkezetek tömítésére,  
tükör ragasztására. › Gyors, rugalmas ragasztás › Kiváló tapadás a legtöbb felületre › Kitűnően vízálló › Időjárásnak ellenáll › Hőállóság: -40 ºC+80 ºC › Poliuretán bázisú › Kiszerelés: 310 ml

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!110768 QPOR

HORGANY SPRAY
Fémfelületek alapozására, sérült horganyrétegek gyors és esztéti-
kus kijavítására, fémfelületek rozsda elleni védelmére.  › Felnik, klímaszerelvények esztétikus felületkezelésére › Több rétegben is felhordható › Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek › Átfesthető, áthegeszthető › Vezeti az áramot › Szép, ezüstös felületet ad › Kiszerelés: 400 ml

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!015255 H8ZI

KINYOMÓPISZTOLY
 › 290- 310 ml szabványkartusokban lévő anyagok felhordása › Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott › Tartós, hosszú éveken keresztül használható › Könnyű, mégis nagyon tartós › Utánnyomás-mentes. Tolóerő: 2000 N

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!116914 O2FEP
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MŰSZER ÉS FEGYVEROLAJ

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!087800 920-0042

Speciális olajkeveréket tartalmaz › Rendkívül jó hosszantartó kenőhatást biztosít › Vízkiszorító, korróziógátló réteget képez › Védi, ápolja, tisztítja az alkatrészeket › Eltávolítja a zsíros, olajos szennyeződéseket › Kiszerelés: 120 ml

VEGYI ÁRUK

SZILIKON SPRAY
A gyártás során felhasznált „1000” típusú szilikonolaj kí-
válóan alkalmas  a műanyag, gumi, bőr, fa,  
fém felületek ápolására › Gyorsan beszívódik, tömíti az anyag  

hajszálrepedéseit, vízlepergető réteget képez › Vízkiszorító hatása miatt gáolja a korróziót › Kenőhatása miatt fém, műanyag, gumi alkatrészek 
kenésére is alkalmazható › Tapadásgátló, formaelválasztó hatása miatt  
a műanyagiparban, fröccsöntésnél is használják › Téli időszakban autómosás után az ajtónál, ablaknál 
található gumi és műanyag részek befújásával  
elkerülhető a befagyás › Felhasználható az ipar, autóápolás, 
háztartás területén › Szilikon olaj tartalmú › Gumi, bőr és műanyag › Tömíti a hajszálrepedéseket

VÁGÓ-FÚRÓ-
ÜREGELŐ SPRAY
Nagy hatékonyságú kenőolaj keveréket tartalmaz, meg-
akadályozza a szerszám túlhevülését   
fémmegmunkálás közben › Nagykeménységű szerszámacélok és ötvözetek 

megmunkálásához (vágás, fúrás, forgácsolás,  
esztergálás) ajánljuk › Minden fémhez és azok ötvözeteihez is használható › Elősegíti a forgács leválását, keni és hűti  
a fémfelületet › Javítja a munka hatékonyságát, növeli a szerszám 
élettartamát › Az alapanyag jól tapad, nem vízoldékony,  
használatkor füst nem keletkezik › Nagy keménységű szerszám acélhoz  
és ötvözetekhez

GÁZSZIVÁRGÁS 
VIZSGÁLÓ SPRAY
A terméket tömítetlen helyek behatárolásához ajánljuk 
gáz- és nagynyomású vezetékeken, csöveken, szelepek-
nél, csatlakozásoknál › A termék anionos és nem ionos tenzideket tartalmaz › Alkalmazás: a veszélyeztetett helyeken a szivárgás-

keresővel erősen befújni, erős hab képződés mutatja 
a szivárgási helyeket

Alkalmazható: › Városi gázhoz, földgázhoz, propán-butánhoz, aceti-
lénhez, széndioxidhoz, nitrogénhez, oxigénhez › Felhasználási területek: fékek, vezetékek, tartályok, 
kompresszorok, klímarendszerek ellenőrzése, szer-
vizelése 

Technikai adatok: › Kiszerelés: 500 ml

CSAVARLAZÍTÓ 
SPRAY
A gyártás során speciális, egyedi olajkeveréket és alko-
holt használunk fel az alapanyag keveréséhez › Oldja a rozsdát, keni az alkatrészeket › Kiváló az alapanyag kúszóképessége, a legkisebb il-

lesztésekbe is behatol, mélyen beszivárogva  
támadja meg a rozsdát › Korróziógátló réteget képez a kezelt felületen

Alkalmazási területek:  › Alkatrészek szétszerelése, korrodált csapágyak, 
csavarok és anyák, csigák, felvonók szerelése, tar-
tozékok, láncok, szállítószalagok, tengelyek, zsané-
rok, zárak korrózióvédelme

Rendelési szám Gyártói kód Kiszerelés
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!000376 910-0074 300 ml
041758 910-0077 500 ml

Rendelési szám Gyártói kód Kiszerelés
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!087803 920-0013 300 ml
087804 920-0014 500 ml

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!041760 910-0185/d

Rendelési szám Gyártói kód Kiszerelés
Árakkal és készletinformációval  

kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!087797 920-0004 300 ml
087798 920-0005 500 ml

KONTAKT TISZTÍTÓ SPRAY

Rendelési szám Gyártói kód Árakkal és készletinformációval  
kapcsolatban keresse kereskedő partnerét!010144 910-4011/a

A gyártás során használt alkohol bázisú  
olajkeverék egyidőben tisztítja és keni  
a kontaktusokat › Speciális inhibitor tartalma hosszú időre kenést  

és korrózióvédelmet biztosít › Csökkenti az elektromechanikus kontaktusok  
ellenállását és a feszültségvesztést › Az oxid és szulfid rétegeket azonnal oldja, › Alkalmas relék, kapcsolók, csúszó érintkezők 
ápolására, szervizelésére, tisztítására,  
elektronikai berendezések javítására › Kiszerelés: 300 ml
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Kompromisszumok nélkül

Kiállja az idő próbáját!
Az új TID 18 akkus ütvecsavarozó

Ez a kompakt erőmű lenyűgöző élettartamot kínál a rendkívül robusztus ütőműve 
révén. A TID 18 a legújabb generációs, szénkefe nélküli, különösen erős EC-TEC 
motorral és rendkívül robusztus ütőművével a korlátlan, hosszú idejű használ-
hatóságot képviseli. Ezen felül a TID 18 az ¼”-es szerszámbefogójával csak a csa-
vart forgatja – és nem a csuklót: erről az erőt rabló ellentétes irányú nyomaték 
nélküli tangenciális ütőmű gondoskodik. Fáradságmentes és kitartó munkavég-
zést tesz lehetővé a mindössze 960 grammos súly is.

Tudjon meg még többet: www.festool.hu

Készen áll.

20%-kal könnyebb ám mégis mobilabb! 
Li-HighPower Compact akkuval,  az új 

generációs Systainer³-ban.

2019_TID18_insert_A4_HUN.indd   1 2020.03.05.   16:31:55

http://www.festool.hu/


A FELTÜNTETETT BRUTTÓ ÁRAK 21,26% ÁFÁT TARTALMAZNAK. AZ ÁRAK FORINTBAN ÉRTENDŐEK.  
AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGA FENNTARTVA. AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.

ÖN RÉSZÉRE: ÖN PARTNERE:
049002

NA AJANLATI UJSAG KISGÉPEK.N
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OKOS MEGOLDÁSOK
A LEGHATÉKONYABB

SZERSZÁMVÁLASZTÁSHOZ
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