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  FASTBACK™ Μαχαίρι - Ξυράφι
■ Άνοιγμα με το ένα χέρι: Ο χρήστης μπορεί να το   
    ανοίξει με το ένα χέρι για εύκολη 
    ενεργοποίηση.
■ Εσωτερικός γάντζος / κόφτης: Επιτρέπει στο 
    χρήστη να κάνει κοπές χωρίς να εκθέτει τη 
    λεπίδα.
■ Λιγότερος χρόνος για αλλαγή λεπίδας.
■ Απογυμνωτής καλωδίων: Καταργεί την ύπαρξη 
    ξεχωριστού απογυμνωτή καλωδίων στη
    βαλίτσα εργαλείων του χρήστη.
■ Λεπτός σχεδιασμός: Το εργαλείο αποθηκεύεται 
    εύκολα στην τσέπη του χρήστη.
■ Κλιπ ζώνης: Για εύκολη αποθήκευση.

Περιγραφή / Εφαρμογή Α/Α Κωδικός
Συσκευασία

Τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

FASTBACKTM  Μαχαίρι Ξυράφι 3904951 48229901 1 15,90

FASTBACKTM  Μαχαίρι Ξυράφι
με αποθήκευση λεπίδας

3900254 48221903 1 18,90

Fastback™ compact φαλτσέτα 
αναδιπλούμενη

3901801 48221906 1 12,90
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3

Γρήγορη αλλαγή λεπίδας 
χωρίς εργαλεία

Άνοιγμα 
με το ένα χέρι

Απογυμνωτής 
καλωδίων

   Αυτο-ανασυρώμενο μαχαίρι
■ Μηχανισμός αυτό-ανάσυρσης: Η λεπίδα ανασύρεται μόλις 
    απελευθερώνεται το κομβίο.
■ Δύο θέσεις λάμας: Επιτρέπει στον χρήση τον έλεγχο του 
    κοπτικού βάθους.
■ Αποθηκευτικός χώρος λαμών: Χωράει έως και 5 λάμες 
    άνετα μέσα στην λαβή.
■ Αλλαγή λαμών χωρίς χρήση εργαλείου: Γρήγορη αλλαγή λαμών.
■ Μηχανισμός αντίχειρα: Επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη 
    αλλαγή λαμών χωρίς επιπλέον εργαλεία.
■ Βαρέως τύπου: Ανθεκτικό ολομέταλλο 
    σώμα. 
■ Απογυμνωτής καλωδίων: Δεν χρειάζεται 
    να ψάχνετε για άλλο εργαλείο 
    στην τσάντα σας.
■ Κόβει καλώδια: Με διάμετρο έως 5 mm2.

Περιγραφή / Εφαρμογή Α/Α Κωδικός
Συσκευασία

Τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

Αυτο-ανασυρόμενο μαχαίρι 3900252 48221915 1 16,90

Μηχανισμός
αυτο-ανάσυρσης

Γρήγορη αλλαγή 
λάμας

Απογυμνωτής 
καλωδίων
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   Ανταλλακτικές λάμες

■ Μεταλλικές λάμες ακμής 
    καρβιδίου: 
    Για μεγαλύτερη διάρκεια 
    ζωής.
■ Βελτιστοποιημένη  
    γεωμετρία γωνίας κοπής: 
    Για μεγάλη ακρίβεια 
    κοπής.
■ Κοπτικές ακμές εδάφους 
    ακριβείας: Για καθαρές κοπές.
■ Οι λάμες είναι   
    προστατευμένες και 
    εύκολα προσβάσιμες στον 
    αποθηκευτικό χώρο.

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

mm
Υψος
 mm

Α/Α Κωδικός
Συσκ.

Τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

Λάμες γενικής χρήσης
σετ 50 τεμαχίων

62 19 39002430 48221950 1 19,90

Λάμες γενικής χρήσης 
σετ 5 τεμαχίων

62 19 3904984 48221905 1 1,69

Κυρτές λάμες τύπου γάντζος
σετ 50 τεμαχίων

62 19 3900243 48221952 1 29,50

Τραπεζοειδής λάμες με 
στρογγυλεμένες ακμές 
σετ 5 τεμαχίων

62 19 3900244 48221934 1 1,15
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Λάμα ακμής 
καρβιδίου

Λάμα ακμής 
καρβιδίου

Λάμα ακμής 
καρβιδίου

Υψηλής ποιότητας για μέγιστη 
δύναμη σε εφαρμογές στέγης

Στρογγυλεμένες ακμές για την 
αποφυγή καταστροφών στο άνοιγμα 
συσκευασιών

   Ξυράφι - Φαλτσέτα
■ Συρόμενη ενεργοποίηση λάμας: 
    Μείωνει τον κίνδυνο έκθεσης 
    της λάμας κατα λάθος.
■ Απογυμνωτής καλωδίων: Καταργεί 
    την ύπαρξη ξεχωριστού απογυμνωτή 
    καλωδίων στη βαλίτσα εργαλείων του 
    χρήστη.
■ Λιγότερος χρόνος για αλλαγή λεπίδας.
■ Αποθήκευση λεπίδων: 
    Μαγνητική θήκη για 5 λεπίδες.
■ Βαρέως τύπου: Μεταλλικό σώμα 
    με λαστιχένια επένδυση για 
    αυξημένη άνεση και γερό κράτημα.

Περιγραφή / Εφαρμογή Α/Α Κωδικός
Συσκευασία

Τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

Ξυράφι Φαλτσέτα 3904952 48229910 1 11,90
Εκθετήριο πάγκου 
6 τεμαχίων

Μεταλλικό 
σώμα

Συρόμενη 
ενεργοποίηση λάμας
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   Ξυράφι - Φαλτσέτα

■ Μεταλλικό κλείδωμα*: Για μέγιστη αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
■ Κλείδωμα με κομβίο ταχύτητας*: Επιτρέπει γρηγορότερη ρύθμιση λάμας.
■ Αυτόματο κλείδωμα**: Για γρηγορότερη ρύθμιση λάμας.
■ Snap-off καπάκι με κλιπ τσέπης**: Που σπάει χρησιμοποιημένα 
    τμήματα της λάμας.
■ Στιβαρή χειρολαβή: Διαθέτει αντιολισθητική λαβή και είναι ανθεκτικό 
    στα χημικά (ασετόνη, κλπ.).
■ Μεταλλική λάμα καρβιδίου: Για μεγάλη διάρκεια ζωής, αιχμηρή ακμή 
    και καθαρές κοπές.
 * 18 mm / 25 mm ** 9 mm

Περιγραφή / Εφαρμογή
Πλάτος 

λεπίδας mm
Αριθμός

τμημάτων
Α/Α Κωδικός

Συσκευασία
Τεμάχια

Τιμή
τεμ. (€)

Ξυράφι Φαλτσέτα  9 mm 9 13 3900234 48221960 1 4,90

Ξυράφι Φαλτσέτα 18 mm 18 8 3900235 48221961 1 7,90

Ξυράφι Φαλτσέτα 25 mm 25 7 3900236 48221962 1 8,90
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   Ανταλλακτικές λάμες
■ Στιβαρή επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία αποθήκευσης:  
    Με εύκολη πρόσβαση στις λάμες.
■ Βελτιστοποιημένη γεωμετρία γωνίας κοπής: Για μεγάλη ακρίβεια κοπής.
■ Μεταλλικές λάμες ακμής καρβιδίου: Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
■ Κοπτικές ακμές εδάφους ακριβείας: Για καθαρές κοπές.

Περιγραφή / Εφαρμογή
Πλάτος 

λεπίδας mm
Αριθμός

τμημάτων
Α/Α Κωδικός

Συσκευασία
Τεμάχια

Τιμή
τεμ. (€)

Ξυράφι Φαλτσέτα 9 mm / σετ  10 τεμαχίων 9 13 3900240 48229109 1 4,90

Ξυράφι Φαλτσέτα 18 mm / σετ  10 τεμαχίων 18 8 3900241 48229118 1 6,90

Ξυράφι Φαλτσέτα 25 mm / σετ  10 τεμαχίων 25 7 3900242 48229125 1 8,90
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Μεταλλική λάμα
καρβιδίου

Αντιολισθητική
λαβή

Λάμες ακμής 
καρβιδίου

  Κόφτης ασφαλείας
■ Μειωμένοι τραυματισμοί χάρης την εσοχή λάμας η οποία αποτρέπει την επαφή με τα δάκτυλα.
■ Μειωμένες καταστροφές αγαθών σε κουτιά ή συσκευασίες.
■ Διπλός σχεδιασμός γάντζου με διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση 
    με τους κόφτες μονής λάμας.

Περιγραφή/
Εφαρμογή

Α/Α Κωδικός
Συσκευασία

Τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

Κόφτης ασφαλείας 3902803 48221916 1 3,50

NEΟ
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   FASTBACK™ Αναδιπλούμενο μαχαίρι λείο
■ Λειτουργία Press & Flip:
    Κουμπί που επιτρέπει το άνοιγμα της λάμας με το ένα χέρι.
■ Ανοξείδωτη επανατροχιζόμενη λεπίδα.
■ Μυτερή μύτη: Επιτρέπει την ελεγχόμενη διάτρηση και 
    ομαλή κοπή.
■ Λειτουργία Liner Lock: Κλείδωμα λεπίδας σε ανοιχτή θέση.
■ Τρύπα για κορδόνι - κρέμασμα.
■ Λεπτό κλίπ ζώνης για γρήγορο πιάσιμο χωρίς να ξεφτίζουν 
    οι τσέπες.
■ Συμπαγές μέγεθος για μεταφορά μέσα σε τσέπη.

Περιγραφή / Εφαρμογή Α/Α Κωδικός
Συσκευασία

Τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

Αναδιπλούμενο μαχαίρι λείο 3900858 48221990 1 19,00

NEΟ

Press & Flip

Μυτερή μύτη

Ανοξείδωτη
λεπίδα

   Αναδιπλούμενο μαχαίρι HARDLINE λείο & οδοντωτό
■ Υψηλής ποιότητας λεπίδα D2 για αντοχή στη φθορά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
■ 75 mm λεπίδα με ακμή διάτρησης, ιδανική για εύκολη και ελεγχόμενη διάτρηση υλικών.
■ Συρόμενος διακόπτης ανοίγματος λεπίδας –
    μπορεί να ανοιχτεί μόνο με τα 2 χέρια 
    για ασφάλεια.
■ Λαβή κατασκευασμένη από nylon 
    και ανοξείδωτο ατσάλι.
■ Λειτουργία Liner Lock: Κλείδωμα λεπίδας 
    σε ανοιχτή θέση.
■ Τρύπα για κορδόνι - κρέμασμα.
■ Αναστρέψιμο λεπτό κλίπ ζώνης για κράτημα 
    από δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

Περιγραφή / Εφαρμογή
Τύπος

λεπίδας
Α/Α Κωδικός

Συσκευασία
Τεμάχια

Τιμή
τεμ. (€)

Αναδιπλούμενο μαχαίρι Λείο 3900856 48221994 1 44,00

Αναδιπλούμενο μαχαίρι Οδοντωτό 3900857 48221998 1 45,00
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2

NEΟ

Liner Lock

Λείο

Οδοντωτό

   Ψαλίδια
■ Μεταλλικές κοπτικές ακμές καρβιδίου: Για μέγιστη αντοχή.
■ Χρωμιομένες λάμες: Για προστασία απο την σκουριά.
■ Ολομέταλλος πυρήνας: Ολομέταλλη κατασκευή λαβής 
    για προστασία απο τις πτώσεις και θραύση της λαβής.
■ Τεχνολογία bolt lock: Αποτρέπει το χαλάρωμα του συνδέσμου διασφαλίζοντας 
    κοπές ακριβείας.
■ Μεγάλες οπές λαβής: Για χρήση με γάντια.
■ Αυλάκι θέσης δείκτη: Για μεγαλύτερη άνεση.
■ Χαραγμένα με laser σημάδια χάρακα επάνω στην λάμα: Επιτρέπουν την μέτρηση 
    και την κοπή με μια κίνηση.
■ Ψαλίδια εργασίας όπου η λάμα έχει μικρο-οδοντώσεις: Για μέγιστη αντοχή και καλύτερο κράτημα.
■ Ψαλίδια εργασίας με κεφαλή γωνίας 60ο: Που επιτρέπουν μεγάλη ακρίβεια κατά την ευθεία κοπή.

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Συνολικό 
μήκος mm

Μήκος 
λάμας mm

Βάρος
gr

Α/Α Κωδικός
Συσκευασία

Τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

Ψαλίδι  ευθείας κοπής 230 95 180 3900250 48224044 1 19,90

Ψαλίδι κοπής περιθωρίων 240 115 230 3900251 48224043 1 22,90

1

2

1

2

Χρωμιομένες λάμες

Ολομέταλλος
 πυρήνας

Μεταλλικές ακμές καρβιδίου
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   Ψαλίδια λαμαρίνας

Περιγραφή / Εφαρμογή
Συνολικό 

μήκος 
mm

Μήκος 
λάμας 
mm

Μέγ. 
ικανότητα 

κοπής
αλουμίνιο 

(mm)

Μέγ. ικαν. 
κοπής

ανοξείδωτο 
ατσάλι (mm)

Βάρος 
(gr)

Α/Α Κωδικός
Συσκευασία

Τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

Ψαλίδια λαμαρίνας: Για μικρές, ευθείες και κυρτές κοπές. Ιδανικά για κοπές στενής ακτίνας και εγκοπές

Δεξιά κλίση κοπής (κόκκινο) 260 31 1.0 0.6 430 3920357 48224010 1 18,50

Αριστερή κλίση κοπής (πράσινο) 260 31 1.0 0.6 430 3920358 48224020 1 18,50

 Ίσια κοπή (κίτρινο) 260 31 1.0 0.6 430 3920359 48224030 1 18,50

Ψαλίδια λαμαρίνας κυρτά: Για συνεχείς ευθείες ή κυρτές κοπές. Η καμπύλη 45o κρατά το χέρι του χρήστη μακριά από το υλικό.

Ίσια κοπή (κίτρινο) 260 37 1.0 0.6 430 3900247 48224032 1 24,50

Αριστερή κλίση κοπής (πράσινο) 260 30 1.0 0.6 430 3900246 48224022 1 24,50

Δεξιά κλίση κοπής (κόκκινο) 260 30 1.0 0.6 430 3900245 48224012 1 24,50

Ψαλίδια λαμαρίνας μακρύκοπα: Για μακρύτερες και πιο ευθείες κοπές με μία κίνηση.

Ίσια κοπή (κίτρινο) 300 76 1.0 0.6 450 3900248 48224037 1 23,90

Αριστερή κλίση κοπής (κόκκινο) 290 63 1.0 0.6 450 3900249 48224038 1 28,50

1

2

3

■ Θέσεις για τον αντίχειρα και τον δείκτη για αυξημένη άνεση και 
    ξεκούραστες κοπές. Επιτρέπει στον χρήστη ώθηση μέσα στην λαμαρίνα με ευκολία 
    και μικρότερο ρίσκο τυχόν τραυματισμού.
■ Οδοντωτές ακμές κοπής αποτρέπουν τυχόν γλίστρημα κατά την κοπή.
■ Μικρότερη καταπόνηση χεριών κατά την κοπή παχύτερων υλικών. Σχεδιασμός 
    με συνδυαστική λειτουργία μόχλευσης.
■ Ελατήριο στρέψης ανοίγει αυτόματα τους σιαγώνες κατά το κόψιμο για γρηγορότερες κοπές 
    και πιο ξεκούραστη εργασία.
■ Επιχρωμιωμένες και σφυρηλατημένες λάμες για προστασία από σκουριά και αυξημένη διάρκεια ζωής.
    Ειδική σκλήρυνση σε 65 HRC.
■ Κατασκευασμένο από σφυρηλατημένο κράμα χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή.
■ Λεπτός σχεδιασμός για να μην σφηνώνει σε υλικά.
■ Τριπλή αναγνώριση κοπτικής κατεύθυνσης – στην κεφαλή, χάραξη στην λαβή και χρωματισμός λαβής.
■ Εργονομικές και ανθεκτικές λαβές με λάστιχο προσθέτουν άνεση και μεγαλύτερη αντοχή.

Επιχρωμιωμένες &
σφυρηλατημένες λάμες

Ελατήριο στρέψης

Θέσεις για τον αντίχειρα 
& το δείκτη
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  Κοφτάκι μπετού

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Συνολικό μήκος 
mm

Α/Α Κωδικός
Συσκευασία

τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

Κοφτάκι μπετού 180 3900501 48226407 1 19,90

■ Μεταλλική ακμή καρβιδίου: Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της κοπτικής ακμής.
■ Άνετη λαβή: Πολύ πιο άνετη από τις κλασσικές βουτηγμένες στο πλαστικό. 
    Η λαβή δεν θα ξεφλουδίσει.
■ Λεία κεφαλή: Δεν θα σημαδέψει τις επιφάνειες σε εργασίες τραβήγματος / μόχλευσης.
■ Σχεδιασμός σφυρηλάτησης: Αντοχή του εργαλείου σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
■ Προστασία σκουριάς: Μαύρο φινίρισμα οξειδίου προστατεύει από σκουριά.  

Μεταλλική ακμή
καρβιδίου

Άνετη λαβή

   Κόφτης τουμποσωλήνα

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Διάμετρος 
σωλήνα mm

Συσκευασία
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

Κόφτης τουμποσωλήνα 25 1 3900253 48224202 32,50

Ανταλλακτική λεπίδα 1 3980093 48224203 5,90

■ Κόβει PEX, PB, MPD, PE, πλαστικά ηλεκτρικά καλώδια, 
    σωλήνες αέρος, σωλήνες αποχέτευσης, λαστιχένιοι σωλήνες, 
    σωλήνες σιλικόνης έως 25 mm.
■ Η λεπίδα σχήματος V: Επιτρέπει γρήγορο και ίσιο κόψιμο αποτρέποντας τη σύνθλιψη του υλικού.
■ Ανταλλακτική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι.
■ Στιβαρή κατασκεύη: Μεταλλικός πυρήνας από την κεφαλή έως τις λαβές για μέγιστη διάρκεια ζωής.
■ Ειδικές ραβδώσεις στην κεφαλή: Για απογύμνωση συνδέσμων.
■ Κεφαλή ανθεκτική στη διάβρωση.
■ Μηχανισμός κλειδώματος με το ένα χέρι: Το εργαλείο παραμένει κλειστό όσο είναι 
    σε θήκη, με ελατήριο για εύκολο άνοιγμα.
■ Εργονομικές και ανθεκτικές λαβές: Προσθέτουν άνεση και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ειδικές ραβδώσεις
για απογύμνωση συνδέσμων

Λεπίδα σχήματος V

Κλείδωμα με το ένα χέρι

Η λεπίδα μπορεί να αντικατασταθεί

   Πριόνι γυψοσανίδας - Ράσπα
■ Ενσωματωμένη ράσπα: Επιτρέπει 
    στο χρήστη να κάνει τρύπες ή να τις 
    λειαίνει εύκολα.
■ Λαστιχένια επένδυση λαβής: 
    Αυξημένη άνεση και ασφαλές 
    κράτημα.
■ Με επίστρωση: Για προστασία από 
    τη διάβρωση.
■ Λάμα γυψοσανίδας 150 mm: Πολύ 
    ισχυρή λεπίδα με μεγάλη αντοχή        
    στις κοπές βύθισης.

Περιγραφή / Εφαρμογή Α/Α Κωδικός
Συσκευασία

Τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

Πριόνι γυψοσανίδας 3920247 48229304 1 9,90

Ενσωματωμένη ράσπα
Λάμα
γυψοσανίδας

Λαστιχένια
επένδυση
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   Κόφτης καλωδίων

Περιγραφή / Εφαρμογή Α/Α Κωδικός
Συσκευασία

τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)
Κόφτης καλωδίων 3900500 48226104 1 21,90

■ Το καλύτερο στην κλάση του σε κοπτική ποιότητα:    
    Λοξοτομημένες σιαγώνες κεφαλής. Ακριβείς, λείες κοπές καλωδίων.
■ Άνετη λαβή: Πολύ πιο άνετη από τις κλασικές βουτηγμένες στο 
    πλαστικό. Η λαβή δεν θα ξεφλουδίσει.
■ Σχεδιασμός σφυρηλάτησης: Αντοχή του εργαλείου σε σκληρές 
    συνθήκες εργασίας.
■ Προστασία σκουριάς: Μαύρο φινίρισμα οξειδίου προστατεύει 
    από σκουριά.  

Άνετη λαβή

Λοξοτομημένες
σιαγώνες κεφαλής

   Πένσα βαρέως τύπου

Συνολικό 
μήκος mm

Μέγ. ικανότητα 
σκληρό σύρμα mm

Μέγ. ικανότητα 
μεσαίο σύρμα mm

Μέγ. ικανότητα 
μαλακό 

σύρμα mm

Βάρος 
gr

Συσκευασία
Τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

250 3.0 3.0 4.6 480 1 3920352 48226100 26,50

■ Για γενικές εφαρμογές σφιξίματος και κοπής.
■ Υψηλός σχεδιασμός μόχλευσης – μακριές λαβές για μέγιστη κοπτική ισχύ 
    και μόχλευση.
■ Απογρεζωτής: Απογρεζωτικές πλευρές στην κεφαλή για έως και 20 mm 
    σωλήνα. Δεν χρειάζεστε επιπλέον εργαλεία.
■ Εξωλκέας καρφιών: Πανίσχυρο κράτημα και υψηλή μόχλευση.
■ Σκληρυμένες με laser ανθεκτικές κοπτικές ακμές: Κόβουν σύρμα, βίδες 
    και καρφιά. Ειδική σκλήρυνση σιαγώνων σε 64 HRC.
■ Οδοντωτή ζώνη σφιξίματος για ισχυρό κράτημα και τράβηγμα.
■ Κατασκευασμένο από χρώμιο βαναδίου για μεγάλη αντοχή και προστασία 
    από την σκουριά.
■ Εργονομικές και ανθεκτικές λαστιχένιες λαβές προσθέτουν άνεση και 
    μεγαλύτερη αντοχή.
■ Λειτουργία πρεσσαρίσματος.

Σκληρυμένες με laser 
κοπτικές ακμές

Μακριές λαβές

Οδοντωτή ζώνη 
σφιξίματος

   Μυτοτσίμπιδο - Απογυμνωτής 
■ Μυτοτσίμπιδο: Ειδικά κατάλληλο για σφίξιμο, λύγισμα και ρύθμιση 
    σε περιορισμένους χώρους.
■ Απογυμνωτής καλωδίων: Απογυμνώνει 3 μεγέθη καλωδίων: 
    0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 mm² .
■ Κόφτης καλωδίων: Κόβει καλώδια έως και 2.5 mm.
■ Απογρεζωτής: Απογρεζωτικές πλευρές στην κεφαλή 
    για έως και 20 mm σωλήνα. Δεν χρειάζεστε επιπλέον εργαλεία.
■ Εξωλκέας καρφιών: Πανίσχυρο κράτημα και υψηλή μόχλευση.
■ Σκληρυμένες με laser ανθεκτικές κοπτικές ακμές. Ειδική σκλήρυνση σε 64 HRC.
■ Κατασκευασμένο από χρώμιο βαναδίου για μεγάλη αντοχή και προστασία από την σκουριά.
■ Εργονομικές και ανθεκτικές λαστιχένιες λαβές προσθέτουν άνεση και μεγαλύτερη αντοχή.

Περιγραφή / 
Εφαρμογή

Συνολικό 
μήκος mm

Μέγ. ικανότητα 
σκληρό 

σύρμα mm

Μέγ. 
ικανότητα 

καλώδιο mm

Μήκος 
σιαγώνα

mm

Απογρεζωτική 
κεφαλή μεγ.  

Ø mm

Βάρος 
gr

Συσκευασία
Τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

Μυτοτσίμπιδο 
Απογυμνωτής

210 2.5 6.0 51 18 255 1 3900184 48226101 18,90

Σκληρυμένες με laser 
κοπτικές ακμές

Λαστιχένιες λαβές



9• Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, για σφάλματα εκτύπωσης ή άλλα σφάλματα.

   Πλαγιοκόφτης

■ Για γενικές εφαρμογές σφιξίματος και κοπής.
■ Υψηλός σχεδιασμός μόχλευσης: Μακριές λαβές για μέγιστη κοπτική ισχύ 
    και μόχλευση.
■ Απογρεζωτής: Απογρεζωτικές πλευρές στην κεφαλή για έως και 20 mm 
    σωλήνα. Δεν χρειάζεστε επιπλέον εργαλεία.
■ Εξωλκέας καρφιών: Πανίσχυρο κράτημα και υψηλή μόχλευση.
■ Σκληρυμένες με laser ανθεκτικές κοπτικές ακμές: Κόβουν σύρμα, βίδες και 
    καρφιά. Ειδική σκλήρυνση σιαγώνων σε 64 HRC.
■ Οδοντωτή ζώνη σφιξίματος για ισχυρό κράτημα και τράβηγμα.
■ Κατασκευασμένο από χρώμιο βαναδίου για μεγάλη αντοχή και προστασία 
    από την σκουριά.
■ Εργονομικές και ανθεκτικές λαστιχένιες λαβές προσθέτουν άνεση και 
    μεγαλύτερη αντοχή.

Συνολικό 
μήκος mm

Μέγ. ικανότητα 
σκληρό 

σύρμα mm

Μέγ. ικανότητα 
μεσαίο 

σύρμα mm

Μέγεθος 
σιαγώνων 

mm

Βάρος 
gr

Συσκ.
Τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

160 2,5 2,5 22 195 1 3900292 48226106 17,90

180 3,0 3,0 26 246 1 3900291 48226107 19,50

   Γκαζοτανάλια
■ Για σφίξιμο, στερέωση και κράτημα επιφανειών εργασίας.
■ Βελτιωμένη εργονομία: Λεπτότερος σχεδιασμός για καλύτερη  
    πρόσβαση και -30% λιγότερο βάρος από την 1ή γενιά εργαλείων.
■ Κουμπί ρύθμισης με το ένα χέρι: Για γρήγορο και σφιχτό κράτημα,
    για γρήγορη ρύθμιση θέσεων, κράτημα ακριβείας και μεγάλη   
    αποτελεσματικότητα.
■ Προφίλ σιαγώνων σχήματος-V: Για δυνατό κράτημα, ακριβέστερη 
    προσαρμογή και μειωμένη ολίσθηση.
■ Περαστή άρθρωση: Εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα χάρη στον 
    διπλό οδηγό.
■ Ειδική σκλήρυνση δοντιών 60 HRC: Για ανθεκτικότερα και 
    σκληρότερα δόντια.
■ Σχεδιασμός κεφαλής και λαβών: Ως απογρεζωτής.
■ Κατασκευασμένο από κράμα Νικελίου και Χρωμίου για μεγαλύτερη 
    αντοχή και προστασία από σκουριά
■ Εργονομικές και ανθεκτικές λαβές με επικάλυψη από λάστιχο 
    προσθέτουν άνεση και μεγαλύτερη αντοχή
■ Διαθέσιμο σε 3 μεγέθη για μέγιστη μόχλευση
■ Εργονομικός λεπτός σχεδιασμός για πρόσβαση σε περιορισμένους 
    χώρους  

Συνολικό 
μήκος mm

Μέγεθος 
παξιμάδι

εξάγωνο mm

Διάμετρος 
σιδηροσωλήνα 

mm

Διάμετρος 
απογρεζωτή

κεφαλής mm

Διάμετρος 
απογρεζωτή
λαβών mm

Βάρος 
gr

Συσκ.
Τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή
τεμ. 
(€)

200 30 32 38 25 250 1 3920348 48226208 19,90
250 36 42 51 25 425 1 3920355 48226210 22,90
300 50 60 70 25 660 1 3920347 48226212 27,90

Σκληρυμένες με laser 
κοπτικές ακμές

Οδοντωτή ζώνη 
σφιξίματος

Μακριές λαβές

Προφίλ σιαγώνων
σχήματος V

Κουμπί ρύθμισης 
με το ένα χέρι
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   Σκύλες - Πένσες TORQUE LOCK™  

■ TORQUE LOCKTM: Γρήγορη ρύθμιση και εύκολη απελευθέρωση όταν συσφίγγει πλατιά και στρογγυλά υλικά. 
■ Μπορεί να εφαρμοσθεί επιπλέον δύναμη μέσω της βίδας TORQUE LOCKTM για καλύτερο και πιο 
    ασφαλές κράτημα. 
■ Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κρεμάσματος / αποθήκευσης.
■ Ειδικά σκληρυμένες σιαγώνες: Καλύτερο πιάσιμο σε υλικά του χώρου εργασίας.
■ Προστασία απο σκουριά: Επιχρωμιωμένο εργαλείο που αυξάνει την διάρκεια ζωής μειώνοντας την 
    διάβρωση απο σκουριά.
■ Μοχλός απελευθέρωσης: Παραδοσιακός μοχλός απελευθέρωσης για άνεση στον χώρο εργασίας.

Συνολικό 
μήκος 
mm

Συνολικό 
μήκος 
ίντσες

Τύπος 
σιαγώνων

Xωρητικότητα 
σιαγώνων 

mm

Άνοιγμα 
σιαγώνων για 
σωλήνα mm

Συσκευασία
Τεμάχια Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

170 7 Maxbite™ - 38 1 3904936 48223607 16,50
250 10 Maxbite™ - 50 1 3904937 48223610 17,50
127 5 Kαμπυλωτές - 26 1 3902806 48223422 12,90
170 7 Kαμπυλωτές - 38 1 3902804 48223421 15,50
250 10 Kαμπυλωτές - 51 1 3900267 48223420 14,50
250 10 Ισιοι 30 - 1 3900266 48223510 15,90

100 4
Μακριές 
σιαγώνες

42 - 1 3904938 48223504 11,90

150 6
Μακριές 
σιαγώνες

52 - 1 3902808 48223506 12,90

230 9
Μακριές 
σιαγώνες

76 - 1 3903937 48223509 16,90

1
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Ειδικά σκληρυμένες
σιαγώνες

Μοχλός απελευθέρωσης

   Σκύλα  TORQUE LOCK™
■ TORQUE LOCKTM: Γρήγορη ρύθμιση και εύκολη απελευθέρωση όταν συσφίγγει 
    πλατιά και στρογγυλά υλικά. Μπορεί να εφαρμοσθεί επιπλέον δύναμη μέσω της 
    βίδας TORQUE LOCKTM για καλύτερο και πιο ασφαλές κράτημα. Μπορεί επίσης να   
    χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κρεμάσματος / αποθήκευσης.
■ Ειδικά σκληρυμένες σιαγώνες: Καλύτερο πιάσιμο σε υλικά του χώρου εργασίας.
■ Προστασία απο σκουριά: Επιχρωμιωμένο εργαλείο που αυξάνει την διάρκεια ζωής 
    μειώνοντας την διάβρωση απο σκουριά.
■ Μοχλός απελευθέρωσης: Παραδοσιακός μοχλός απελευθέρωσης για άνεση 
    στον χώρο εργασίας.
■ Κάνει εργασίες λυγίσματος, φορμαρίσματος και πρεσσαρίσματος με ευκολία.
■ Είναι ιδανική για σύσφιξη-συγκράτηση μεταλλικών μερών.

Συνολικό μήκος 
mm

Συνολικό 
μήκος ίντσες

Xωρητικότητα 
σιαγώνων mm

Συσκευασία
Τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

200 8 42 1 3902809 48223540 26,90

Ειδικά σκληρυμένες
σιαγώνες

Μοχλός
απελευθέρωσης
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Συνολικό 
μήκος 
mm

Συνολικό 
μήκος 
ίντσες

Τύπος 
σιαγώνων

Συσκευασία
Τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

230 9
μακρύλαιμη 

με κανονικές σιαγώνες
1 3904941 48223533 20,90

480 18
μακρύλαιμη 

με κανονικές σιαγώνες
1 3904942 48223529 44,90

280 11
κανονικές 

μυτερές ακμές
1 3900276 48223531 21,50

480 18
κανονικές 

μυτερές ακμές
1 3904943 48223530 35,50

230 9
μακρύλαιμη 

με περιστρεφόμενες ακμές
1 3904944 48223523 21,90

280 11
με περιστρεφόμενες 

πλατιές ακμές
1 3900275 48223521 22,50

480 18
μακρύλαιμη με 

περιστρεφόμενες ακμές
1 3904945 48223520 36,50

   Σφικτήρες- Σκύλες C TORQUE LOCK™

■ TORQUE LOCKTM: Γρήγορη ρύθμιση και εύκολη απελευθέρωση όταν συσφίγγει πλατιά και 
    στρογγυλά υλικά. Μπορεί να εφαρμοσθεί επιπλέον δύναμη μέσω της βίδας TORQUE LOCKTM 
    για καλύτερο και πιο ασφαλές κράτημα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς 
    κρεμάσματος / αποθήκευσης.
■ Ειδικά σκληρυμένες σιαγώνες: Καλύτερο πιάσιμο σε υλικά του χώρου εργασίας.
■ Προστασία απο σκουριά: Επιχρωμιωμένο εργαλείο που αυξάνει την διάρκεια ζωής 
    μειώνοντας την διάβρωση απο σκουριά.
■ Μοχλός απελευθέρωσης: Παραδοσιακός μοχλός απελευθέρωσης για άνεση στον 
    χώρο εργασίας.

1
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Μοχλός
απελευθέρωσης

Ειδικά σκληρυμένες
σιαγώνες

   Σκύλα με σφικτήρα  TORQUE LOCK™
■ TORQUE LOCKTM: Γρήγορη ρύθμιση και εύκολη απελευθέρωση όταν συσφίγγει 
    πλατιά και στρογγυλά υλικά. Μπορεί να εφαρμοσθεί επιπλέον δύναμη μέσω της 
    βίδας TORQUE LOCKTM για καλύτερο και πιο ασφαλές κράτημα. Μπορεί επίσης 
    να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κρεμάσματος / αποθήκευσης.
■ Ειδικά σκληρυμένες σιαγώνες: Καλύτερο πιάσιμο σε υλικά του χώρου εργασίας
■ Προστασία απο σκουριά: Επιχρωμιωμένο εργαλείο που αυξάνει την διάρκεια ζωής 
    μειώνοντας την διάβρωση από σκουριά.
■ Μοχλός απελευθέρωσης: Παραδοσιακός μοχλός απελευθέρωσης για άνεση 
    στον χώρο εργασίας.
■ Η αλυσίδα συγκρατεί και κλειδώνει γύρω από αντικείμενο οποιουδήποτε σχήματος.
■ Γρήγορη ρύθμιση για λειτουργία καστάνιας και από τις 2 κατευθύνσεις.

Συνολικό μήκος 
mm

Συνολικό 
μήκος ίντσες

Xωρητικότητα 
σιαγώνων mm

Συσκευασία
Τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)
270 9 79 1 3902810 48223542 32,90

Αλυσίδα για κλείδωμα 
οποιουδήποτε σχήματος

Μοχλός
απελευθέρωσης
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   Σωληνο-κάβουρας

Μήκος 
mm

Μήκος
ίντσες

Ικανότητα 
ανοίγματος για 
σωλήνες mm

Ικανότητα 
ανοίγματος για 
σωλήνες inch

Βάρος 
gr

Συσκευασία 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

250/450/600 10/18/24 63 2.5 3243 1 3900715 48227314 64,90

■ Καινοτόμος σχεδιασμός 3 μηκών – ρύθμιση 10”/250 mm για στενά σημεία, 
    ρύθμιση 18”/450 mm για εργασίες γενικής χρήσης, ρύθμιση 24”/600 mm για 
    μέγιστη μόχλευση.
■ Σιαγώνες που αγκαλιάζουν για ισχυρό κράτημα σε σωλήνες και εξαρτήματα.
■ Διπλά ελατήρια τύπου coil για μέγιστη αντοχή και διάρκεια ζωής 
    του εργαλείου.
■ Εργονομική λαβή για μέγιστη άνεση, δεν γλιστράει στην παλάμη.
■ Εργονομικός σχεδιασμός σιαγώνων – για εύκολη αποσύνδεση 
    από το αντικείμενο εργασίας.
■ Σκληρυμένες σιαγώνες για αυξημένη αντοχή και καλύτερο κράτημα.
■ Τρύπα για λουράκι.

NEΟ

Σκληρυμένες 
σιαγώνες

Εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη αποσύνδεση

Τρύπα 
για λουράκι

   Γαλλικό κλειδί NEΟ
■ Βίδα ρύθμισης ακριβείας με σπείρωμα ακριβείας και 
   στενά όρια ανοχής. Οι σιαγώνες δεν θα 
   υποχωρήσουν κατά την χρήση.
■ Επιχρωμίωση για την καλύτερη-στην-κλάση-του  
   προστασία από σκουριά και αυξημένη αντοχή.
■ Εργονομικός σχεδιασμός στρόγγυλης λαβής για 
   άνετο κράτημα στο χέρι και λιγότερη πίεση στην 
   παλάμη.
■ Λεπτός σχεδιασμός κεφαλής για εργασία σε 
   περιορισμένους χώρους.
■ Οι σιαγώνες δεν θα γλιστρήσουν ή τραυματίσουν 
   φινιρισμένες επιφάνειες.
■ Μόνιμα χαραγμένα με laser μέτρηση ίντσας και mm 
   για ρύθμιση ακριβείας.
■ Το ρυθμιζόμενο κλειδί 8’’ (48227508) έχει επιπλέον 
   38mm άνοιγμα σιαγώνα για αυξημένη ικανότητα 
   σιαγώνα σε περιορισμένους χώρους. 
■ Τρύπα για λουράκι.

Μήκος 
mm

Μήκος
ίντσες

Ικανότητα ανοίγματος 
για σωλήνες mm

Πάχος 
σιαγώνα  mm

Πάχος
 ακμής  mm

Βάρος 
gr

Συσκ. 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)
150 6 24.5 11.5 7.7 186 1 3900709 48227406 14,90
200 8 30 14 8.7 353 1 3900706 48227408 19,90
200 8 40 14 8.1 385 1 3900728 48227508 21,90
250 10 36.5 16 9.9 535 1 3900705 48227410 22,90
300 12 42.5 17 10.8 748 1 3900740 48227412 29,90
380 15 46 22 13.5 1,470 1 3900708 48227415 49,90

σετ 2 τεμαχίων 150 mm (48227406) και 250 mm (48227410) 1 3905961 48227400 34,90

Λεπτός σχεδιασμός κεφαλής

Βίδα ρύθμισης 
ακριβείας

Σιαγώνες 
που δε γλιστρούν
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   Αλουμινίου και σιδήρου σωληνο-κάβουρας

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

mm
Μήκος
ίντσες

Iκανότητα 
ανοίγματος 

για σωλήνες 
mm

Ικανότητα 
ανοίγματος 

για σωλήνες 
inch

Βάρος 
gr

Συσκ. 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

Σωληνοκάβουρας αλουμινίου 250 mm 250 10 38 1.5 907 1 3903966 48227210 37,90

Σωληνοκάβουρας αλουμινίου 300 mm 300 12 51 2 1293 1 3903967 48227212 39,90

Σωληνοκάβουρας αλουμινίου 350 mm 350 14 51 2 1724 1 3903968 48227214 49,90

Σωληνοκάβουρας αλουμινίου 450 mm 450 18 63 2.5 2699 1 3903969 48227218 64,90

Σωληνοκάβουρας αλουμινίου 600 mm 600 24 76 3 680 1 3903970 48227224 89,90

Σωληνοκάβουρας σιδήρου 250 mm 250 10 38 1.5 794 1 3903971 48227110 31,90

Σωληνοκάβουρας σιδήρου 300 mm 300 12 51 2 1066 1 3903972 48227112 35,90

Σωληνοκάβουρας σιδήρου 350 mm 350 14 51 2 1633 1 3903973 48227114 44,90

Σωληνοκάβουρας σιδήρου 450 mm 450 18 63 2.5 2676 1 3903974 48227118 58,90

■ Σιαγώνες που αγκαλιάζουν για ισχυρό κράτημα σε σωλήνες και εξαρτήματα.
■ Διπλά ελατήρια τύπου coil για μέγιστη αντοχή και διάρκεια ζωής του εργαλείου.
■ Εργονομική λαβή για μέγιστη άνεση, δεν γλιστράει στην παλάμη.
■ Σκληρυμένες σιαγώνες για αυξημένη αντοχή και καλύτερο κράτημα.
■ Τρύπα για λουράκι.

NEΟ
1

1

2

2

Σκληρυμένες 
σιαγώνες

Εργονομική
λαβή

Τρύπα 
για λουράκι

■ Σχεδιασμός συμβατός με καστάνια: Δέχεται καστάνια 3/8’’.
■ Σχεδιασμός υψηλής μόχλευσης: Υψηλή ροπή 
    μόχλευσης για κολλημένες βίδες-βύσματα.
■ Λαβή τύπου πόμολο: Πιο άνετη από την τετράγωνη.
■ Εύκολη στην ρύθμιση λαβή: Το καλύτερο στην κλάση του 
    σε εργονομία.   

   Κλειδί νιπτήρα

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Άνοιγμα 
σιαγώνας 

mm

Συσκευασία 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

Συμπαγές κλειδί νιπτήρα 10 - 32 1 3900506 48227001 39,90
Κλειδί νιπτήρα 32 - 65 1 3900507 48227002 48,50

Τηλεσκοπική λαβή: 25,4cm έως 43cm

Λαβή τύπου πόμολο
εύκολη στη ρύθμιση
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   Πριόνι για την κοπή PVC

   Συμπαγές σιδηροπρίονο

   Αναδιπλούμενο μαχαίρι-σπαθόσεγα

   Σιδηροπρίονο

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Συσκευασία 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

Πριόνι κοπής PVC 1 3920117 48220212 17,50

Ανταλλακτική λάμα 
για πριόνι κοπής PVC

1 3900268 48220222 8,90

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Συσκευασία 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

Συμπαγές σιδηροπρίονο 1 3920119 48220012 14,90

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Μήκος λάμας 
mm

Συσκευασία 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

Αναδιπλούμενο 
μαχαίρι-σπαθόσεγα

150 1 3920249 48220305 21,90

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Συσκευασία 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

Σιδηροπρίονο 1 3920114 48220050 28,90

■ Ολομέταλλος σχεδιασμός λαβής για την καλύτερη-στην-κλάση του αντοχή.
■ Αλλαγή λάμας χωρίς χρήση εργαλείων: Έως και 10x γρηγορότερη 
    αλλαγή λάμας.
■ Λαστιχένιο περίβλημα λαβής για αυξημένη άνεση.
■ Συμπαγής σχεδιασμός.

■ Αλλαγή λάμας χωρίς χρήση εργαλείων: Έως και 10x γρηγορότερη αλλαγή λάμας.
■ Συμπαγής σχεδιασμός, ιδανικό για ευέλικτες κοπές σε περιορισμένους χώρους.
■ Ρυθμιζόμενο μήκος λάμας για ευκολότερες κοπές.
■ Λαστιχένιο περίβλημα λαβής για αυξημένη άνεση.
■ Δέχεται λάμες 12’’.

■ Αλλαγή λάμας χωρίς χρήση εργαλείων: Έως και 10x γρηγορότερη αλλαγή λάμας.
■ Αναδιπλούμενη λάμα: Ευκολότερη και ασφαλέστερη αποθήκευση.
■ Λαστιχένιο περίβλημα λαβής: Αυξημένη άνεση.
■ Δέχεται όλες τις λάμες Sawzall®: Αυξημένη ευελιξία.
■ Παραδίδεται με λάμα 18 TPi , 150 mm

■ Ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο, υποστηρίζει υψηλότερη ένταση (25,000 PSi / 250 lbs).
■ Λαστιχένιο περίβλημα λαβής διασφαλίζει ασφαλή λαβή και άνεση του χρήστη.
■ Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος λαμών.
■ Παραδίδεται με λάμα 12’’ / 24 Tpi.

Λαστιχένιο 
περίβλημα

Λαστιχένιο 
περίβλημα

Λαστιχένιο 
περίβλημα

Λαστιχένιο 
περίβλημα

Ολομέταλλη λαβή

Ρυθμιζόμενη
λάμα

Αναδιπλούμενη
λάμα

Ισχυρό 
μεταλλικό πλαίσιο
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 Κόφτης Χαλκοσωλήνα mini

 Κόφτης Χαλκοσωλήνα

Περιγραφή / Εφαρμογή Διάμετρος 
σωλήνα 

mm

Συσκευασία
τεμάχια

Α/Α Κωδικός Τιμή
τεμ. (€)

Κόφτης Χαλκοσωλήνα mini 15 1 3903946 48229250 12,90
Κόφτης Χαλκοσωλήνα mini 22 1 3903947 48229258 21,90
Κόφτης Χαλκοσωλήνα mini 28 1 3903948 48229251 22,90
Ανταλλακτικά ροδάκια σετ 2 τεμαχίων 1 3903950 48224256 9,50

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Διάμετρος 
σωλήνα 

mm

Συσκευασία
τεμάχια

Α/Α Κωδικός Τιμή
τεμ. (€)

Κόφτης χαλκοσωλήνα 3 – 28 1 3904975 48229259 34,90
Κόφτης χαλκοσωλήνα 3,2-42 1 3903949 48229252 54,90
Κόφτης χαλκοσωλήνα 16 – 67 1 3904976 48229253 84,90
Ανταλλακτικά ροδάκια σετ 2 τεμαχίων 1 3903950 48224256 9,50

NEΟ

NEΟ

■ Με εσωτερικό μηχανισμό ρύθμισης, οι κόφτες της Milwaukee είναι κατασκευασμένοι 
    για 5X μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
■ Για πρόσθετη αντοχή και επιδόσεις, οι επιχρωμιωμένοι κύλινδροι περιστροφής παρέχουν 
    την καλύτερη στην κλάση τους αντισκωριακή προστασία. 
■ Εύκολη λαβή σύσφιξης επιτρέπει γρηγορότερη ρύθμιση και ευκολότερη χρήση. 
■ Συμπαγής σχεδιασμός για την κοπή σωλήνων σε περιορισμένους χώρους.

■ Κατασκευασμένα για ευθείες, καθαρές κοπές.
■ Σχεδιασμός με τέσσερα ροδάκια παρέχει κοπές ακριβείας και αποτρέπει 
    τυχόν γλίστρημα.
■ Επιχρωμιωμένα ροδάκια για επιπρόσθετη αντοχή και εκτεταμένη απόδοση 
    παρέχουν την καλύτερη αντισκωριακή προστασία.
■ Μηχανισμός ομαλής ρύθμισης.
■ Ενσωματωμένος απογρεζωτής επιτρέπει γρήγορο, εύκολο καθαρισμό απο γρέζια.
■ Ενσωματωμένο ανταλλακτικό ροδάκι στην λαβή.

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Α/Α Κωδικός
Συσκευασία

Τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

Απογρεζωτής 3900869 48224255 1 5,90

Ανταλλακτική λεπίδα
σετ 3 τεμαχίων

3903945 48224257 1 8,90

   Απογρεζωτής NEΟ
■ Ο απογρεζωτής τύπου στυλό της Milwaukee® παρέχει εύκολη αφαίρεση γρέζιων 
    από σωλήνες χαλκού και PVC.
■ Ο σχεδιασμός κατασκευής είναι ολομέταλλος για αντοχή στην απαιτητική χρήση 
    στην εργασία.
■ Η λάμα έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και έχει επικάλυψη μαύρου οξειδίου 
    για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
■ Αντιολισθητικό κλιπ επιτρέπει εύκολη αποθήκευση στην τσέπη του χρήστη 
    ή την εργαλειοθήκη για εύκολη πρόσβαση.

Λάμα με επικάλυψη 
μαύρου οξειδίου

Ολομέταλλος σχεδιασμός 
κατασκευής

Επιχρωμιωμένοι κύλινδροι 
περιστροφής

Επιχρωμιωμένοι 
κύλινδροι 
περιστροφής

Εύκολη λαβή σφιξίματος
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   10 σε 1 σετ κατσαβίδι με μύτες
■ Εργονομικό κατσαβίδι μήκους 152mm με εξάγωνη υποδοχή 1/4’’ 
    και ενσωματωμένος απογυμνωτής καλωδίων και δημιουργία βρόγχων.
■ Ολομέταλλη υψηλής ροπής καστάνια για 2x ταχύτητα βιδώματος και έλεγχο.
■ Μακριές μύτες 88 mm με αυλάκι για χρήση και με εργαλεία ρεύματος / μπαταρίας.
■ Μύτες με σκλήρυνση ακριβείας για ασφαλές συγκράτηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
■ Αποθήκευση και επιλογή των μυτών στην λαβή.
■ Μαγνητική υποδοχή μυτών παρέχει συνεχείς επιδόσεις βιδώματος.
■ Επιχρωμιωμένες με υψηλή προστασία στην σκουριά μύτες

Περιγραφή /
Εφαρμογή

     Περιεχόμενα
Συσκευασία

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

10 σε 1 σετ 
κατσαβίδι με 
διάφορες μύτες

PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / 
TX15 / TX20 / 

Εγκοπής 0,8 x 5,5 mm
Εξάγωνη 1/4” (υποδοχή)

1 3922088 48222311 26,90

10 σε 1 σετ 
κατσαβίδι με 
εξάγωνες μύτες

HEX 1,5 mm / HEX 2 mm 
/ HEX 2,5 mm / HEX 3 mm 
/ HEX 4 mm / HEX 5 mm 

/ HEX 6 mm
Εξάγωνη 1/4” (υποδοχή)

1 3922089 48229306 27,90

   HOLLOWCORE™ Κατσαβίδι μαγνητικό καρυδάκι

■ Hollowcore™ Aπεριόριστο βάθος σε εφαρμογές με μακριές  
    βίδες και ντίζες (πατέντα).
■ Κεφαλή μαγνητικής υποδοχής.
■ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ universal κεφαλή ταιριάζει σε ακόμα 
    4 είδη στερέωσης – τετράγωνο, 12γωνο, 8γωνο, εξάγωνο.
■ Γρήγορη αναγνώριση μέσω χρώματος στην βάση.
■ Αφαιρεί σκουριασμένες και ταλαιπωρημένες βίδες.
■ Εξάγωνο στέλεχος για χρήση με κλειδί.
■ Επιχρωμιωμένα για μέγιστη αντοχή.
■ Στέλεχος από σφυρηλατημένο ατσάλι.
■ Υποδοχές με βάθος για βίδωμα βίδας - ντίζας.
■ Κορμός από σφυρηλατημένο χάλυβα παρέχει
    περισσότερη αντοχή στον απογυμνωτή καλωδίων και τον 
    δημιουργό βρόγχων.  

Μέγεθος 
mm

Για ντίζες 
σπειρώματος

Χρώμα
Συσκευασία

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

5 Μαύρο 1 3922090 48222531 10,90
5.5 M3 Καφέ 1 3922091 48222532 11,50
6 M3.5 Κόκκινο 1 3922092 48222533 11,90
7 M4 Πορτοκαλί 1 3922093 48222534 12,50
8 M5 Κίτρινο 1 3922094 48222535 12,90

10 M6 Μπλε 1 3922095 48222536 13,50
13 M8 Πορτοκαλί 1 3922096 48222537 13,90

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Ενσωματωμένος 
απογυμνωτής καλωδίων

Μαγνητική υποδοχή

Μαγνητική υποδοχή

Εξάγωνο στέλεχος Αναγνώριση μέσω
χρώματος

Αποθήκευση μυτών 
στη λαβή



17• Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, για σφάλματα εκτύπωσης ή άλλα σφάλματα.

  Μαγνητικά μέτρα βαρέως τύπου

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Μήκος m
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

Μαγνητικό μέτρο 5 m 5 1 3900710 48227305 19,50
Μαγνητικό μέτρο 8 m 8 1 3900718 48227308 22,90
Μαγνητικό μέτρο 10 m 10 1 3900719 48227310 28,90

■ Πατενταρισμένο στοπ δακτύλου: Σταθερό στο κράτημα με το ένα χέρι.
■ Συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός.
■ Βελτιωμένος, πιο συμπαγής γάντζος για καλύτερο πλευρικό μαρκάρισμα 
    και ορατότητα της κλίμακας.
■ Βελτιωμένο κλιπ ζώνης: Ειδική σχεδίαση για τσέπη.
■ Προστασία λάμας από μη-ανακλαστική επικάλυψη νάιλον, έως και 10x 
    μεγαλύτερη αντοχή στην χρήση.
■ Εκτύπωση και στις δύο μεριές της 27 mm λάμας για εύκολη αναγνωσιμότητα.
■ Ισχυρός διπλός μαγνήτης στο ξεκίνημα του μέτρου για εύκολη αγκίστρωση 
    σε επίπεδες επιφάνειες και σωλήνες.
■ Κλίμακα αρχιτέκτονα παρέχει εύκολους υπολογισμούς σε σχέδια υπο κλίμακα.
■ Ενισχυμένο πλαίσιο 5-σημείων για αντοχή στον χώρο εργασίας.
■ Ακρίβεια μέτρησης Class II.

NEΟ

10% 
ΠΙΟ ΣΥΜΠΑΓΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΟ 
ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΧΕΙΡΙΣΜΟ

Διπλός μαγνήτης

Ενισχυμένο πλαίσιο
5 σημείων

Προστασία δακτύλων

Στοπ δακτύλου

   Mέτρο 2 m
■ Ενισχυμένο πλαίσιο 5 σημείων.
■ 13 mm πλάτος λάμας Βαρέως Τύπου.
■ Νάιλον επικάλυψη λάμας για μέγιστη αντοχή.
■ Μικρή, άνετη και εργονομική σχεδίαση.

Περιγραφή /Εφαρμογή Μήκος m Συσκευασία τεμάχια Α/Α Κωδικός Τιμή τεμ. (€)

Mέτρο 2 m 2 1 3930210 48225502 4,50

Επικάλυψη 
λάμας

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Μήκος m
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

Μέτρο PRO C3/16 3 1 3904977 4932459591 12,90
Μέτρο PRO C5/19 5 1 3904978 4932459592 14,50
Μέτρο PRO C5/25 5 1 3904979 4932459593 15,90
Μέτρο PRO C8/25 8 1 3904980 4932459594 17,90

■ Πλαστικά υλικά υψηλής ποιότητας παρέχουν ασυναγώνιστη αντοχή στις κρούσεις 
    σε σύγκριση με τα ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά.
■ Αποκλειστική διαδικασία εξώθησης νάιλον εφαρμόζει νάιλον υψηλής αντοχής 
    για την καλύτερη αντίσταση στην τριβή.
■ Μικρότερη και βελτιωμένα εργονομικά αντίσταση λάμας - λιγότερη κούραση.
■ Μικρότερο βάρος στη ζώνη.
■ Ενισχυμένο πλαίσιο 5-σημείων για αντοχή στον χώρο εργασίας.

   Συμπαγή μέτρα εργολάβου PRO COMPACT NEΟ
Πλαστικά 
υψηλής ποιότητας

Ενσωματωμένος 
απογυμνωτής καλωδίων
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Περιγραφή / Εφαρμογή Μήκος m Πλάτος mm Συσκευασία τεμάχια Α/Α Κωδικός Τιμή τεμ. (€)

C3 / 16 3 16 1 3930211 4932451637 5,90
C5 / 19 5 19 1 3930212 4932451638 6,90
C5 / 25 5 25 1 3930213 4932451639 8,50

C8 / 25 8 25 1 3930214 4932451640 9,90

Μήκος 
m

Πλάτος
mm

Κατηγορία 
ακρίβειας

Αρθρωτά 
μέρη

Ελατήρια 
από

Συσκευασία 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

2 15 x 3,20 2 10
Πλαστικό & 

Ανοξείδωτο Ατσάλι
1 3900864 4932459301 12,90

Μήκος 
m

Πλάτος
mm

Κατηγορία 
ακρίβειας

Αρθρωτά 
μέρη

Ελατήρια 
από

Συσκευασία 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

2 16 x 3,20 3 10 Brass 1 3900862 4932459302 3,99

Μήκος 
m

Πλάτος
mm

Κατηγορία 
ακρίβειας

Αρθρωτά 
μέρη

Ελατήρια 
από

Συσκευασία 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

2 16 x 2,70 3 10 Brass 1 3900863 4932459303 3,79

  Συμπαγή μέτρα

  Συνθετικό πτυσσόμενο μέτρο

  Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο

  Λεπτό ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο

NEΟ

NEΟ

NEΟ

■ Νάιλον επικάλυψη διπλής όψεως της λάμας για μέγιστη αντοχή σε σκόνη, βρωμιά,  
    ρινίσματα και νερό.
■ Εσωτερικό κέλυφος από ABS με θήκη από ανοξείδωτο ατσάλι για μεγάλη αντοχή 
    στον χώρο εργασίας και μεγάλη αντοχή στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
■ Αποσβεστήρας κραδασμών επιστροφής λάμας για μεγαλύτερη αντοχή της λάμας και
    του ελατηρίου συγκράτησης.
■ Υψηλής ποιότητας γάντζος που συγκρατείται από 2 πριτσίνια για μετρήσεις ακριβείας.
■ Ακρίβεια Class II.
■ Ενισχυμένο πλαίσιο 4-σημείων αποτρέπει άνοιγμα του μέτρου από πάνω σε τυχόν 
    πέσιμο.
■ Λαστιχένια λαβή από TPR (Θερμοπλαστικό λάστιχο) με μεγαλύτερη περιοχή 
    συγκράτησης για επιπλέον άνεση και αντοχή.
■ Εργονομικός σχεδιασμός.

■ Ασφαλίζει στις 90°/ 180°.
■ Γωνία αναφοράς.
■ Αντοχή στο νερό.
■ Σήμανση μέγιστης αντοχής.

■ Ασφαλίζει στις 90°/ 180°.
■ Γωνία αναφοράς.
■ Δεν σκουριάζει.

■ Ασφαλίζει στις 180°.
■ Ευέλικτος λεπτός σχεδιασμός.

Υψηλής ποιότητας γάντζος

Νάιλον 
επικάλυψη λάμας

Θήκη από 
ανοξείδωτο ατσάλι
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  Μετροταινίες ανοιχτού τύπου

  Μετροταινία κλειστού τύπου

NEΟ

NEΟ

■ Μεταλλική λάμα σχεδιασμένη με επένδυση νάιλον clad (πολύ χοντρή
    επικάλυψη νάιλον) για αυξημένη ανθεκτικότητα.
■ Μέγιστη επίδοση τεντώματος της λάμας: 50% λιγότερο τέντωμα.
■ Εξαιρετικά ανθεκτικός σχεδιασμός: Ενισχυμένη μεταλλική λαβή και μέγιστη
    αντοχή στις πτώσεις.
■ 3:1 γρανάζια με συμπλέκτη για 10x μεγαλύτερη αντοχή γραναζιών και ομαλή επανατύλιξη.
■ Καθαριστήρας λάμας απομακρύνει σκόνη και βρωμιά και διατηρεί καθαρή την λάμα.
■ Ακρίβεια Class II.
■ Εκτύπωση κλίμακας και από τις 2 μεριές. Μετρική ένδειξη στην μπροστινή πλευρά 
    και ένδειξη σε ίντσες / πόδια στην πίσω πλευρά.

■ Μονής όψης μετροταινία 30 m με 9,5 mm 
    πλάτος λάμας.
■ Καθαριστήρας λάμας απομακρύνει σκόνη και βρωμιά 
    και διατηρεί καθαρή την λάμα.
■ Εξαιρετικά ανθεκτικός σχεδιασμός: Ενισχυμένος 
    μεταλλικός σκελετός, ενισχυμένη λαβή και μεταλλική 
    λάμα με νάιλον επικάλυψη.
■ 3:1 γρανάζια με συμπλέκτη για 10x μεγαλύτερη αντοχή 
    γραναζιών και ομαλή επανατύλιξη.
■ Ακρίβεια Class II.

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

m
Πλάτος

mm
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

Μετροταινία ανοιχτού 
τύπου 30m

30/100‘ 13 1 3900883 48225203 39,90

Μετροταινία ανοιχτού 
τύπου 100m

100/330‘ 9.5 1 3900884 48225211 74,90

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

m
Πλάτος

mm
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

Μετροταινία κλειστού
 τύπου 30m

30 9.5 1 3900868 48225103 29,90

1

1

2

2

Ενισχυμένη 
μεταλλική λαβή

Μεταλλική λάμα
με επένδυση νάιλον

Ενισχυμένος 
μεταλλικός σκελετός

Ενισχυμένη 
μεταλλική λαβή
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  REDSTICK™ BACKBONE™  Αλφάδια βαρέως τύπου NEΟ
■ Ολομέταλλο με ενίσχυση BACKBONE™. 
    Πολύ ισχυρό και ανθεκτικό πλαίσιο. 
    Ενισχυμένο πλαίσιο φιαλιδίου.
■ Τεχνολογία φιαλιδίων SHARPSITE™. Καλύτερη   
    αναγνωσιμότητα και προστασία από κρούσεις.
■ Πλατιές, ανθεκτικές λαβές για άνεση και φορητότητα.
■ Επιφάνεια μέτρησης  με φρεζάρισμα ακριβείας
    εγγυάται ακρίβεια σε όλες τις θέσεις εργασίας.
■ Υψηλή οπτική αντίθεση στο σύστημα φιαλιδίου για 
    εύκολη και βελτιστοποιημένη αναγνωσιμότητα.
■ Αποσπώμενα τερματικά καπάκια από σκληρό υλικό προστατεύουν το πλαίσιο και παρέχουν  
    πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους. 
■ Λαστιχένιες, αντιολισθητικές λαβές κολλούν στον τοίχο και αποτρέπουν τυχόν γλίστρημα και 
    χρήσιμες με ή χωρίς τα τερματικά καπάκια. 
■ Ανθεκτική, ολομέταλλη τρύπα κρεμάσματος για αποθήκευση.
■ Εγγυημένος βαθμός ακριβείας. Ακρίβεια σε 0.029° (0.0005”/in, 0.5 mm/m) σε κανονική 
    και αντίστροφη θέση.
■ Ενισχυμένοι μαγνήτες εξόρυξης για μέγιστη ισχύ συγκράτησης (μόνο στα μαγνητικά αλφάδια).

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

cm
Λαβές Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός Τιμή

τεμ. (€)

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
40   cm 40 0 1 3900874 4932459061 65,00
60   cm 60 0 1 3900875 4932459063 77,00
80   cm 80 1 1 3900876 4932459065 86,00
100 cm 100 0 1 3900877 4932459067 96,00
120 cm 120 2 1 3900878 4932459069 107,00
180 cm 180 2 1 3900879 4932459071 136,00
200 cm 200 2 1 3900880 4932459073 139,00
240 cm 240 2 1 3900881 4932459075 149,00

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

cm
Λαβές Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός Τιμή

τεμ. (€)

ΑΠΛΟ
40   cm 40 0 1 3900885 4932459060 58,00
60   cm 60 0 1 3900886 4932459062 69,00
80   cm 80 1 1 3900887 4932459064 78,00
100 cm 100 0 1 3900888 4932459066 79,00
120 cm 120 2 1 3900889 4932459068 89,00
180 cm 180 2 1 3900890 4932459070 115,00
200 cm 200 2 1 3900891 4932459072 119,00
240 cm 240 2 1 3900892 4932459074 129,00

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ
SHARPSITE™

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΟΛΟΜΕΤΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΙΣΧΥΡΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ

Πλατιές ανθεκτικές 
λαβές

Αποσπώμενα
τερματικά καπάκια

Τρύπα κρεμάσματος



21• Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, για σφάλματα εκτύπωσης ή άλλα σφάλματα.

  Αλφάδια λεπτό προφίλ NEΟ

■ 2 στέρεα ακρυλικά φιαλίδια ανθεκτικά στις πτώσεις και στις ακτίνες UV.
■ Επεξεργασμένη επιφάνειας μέτρησης ακριβείας έως και 120 cm εγγυάται ακρίβεια
    σε όλες τις θέσεις εργασίας.
■ Αντικραδασμικά & αποσπώμενα λαστιχένια καπάκια.
■ Αντιολισθητικές λαβές κολλούν στον τοίχο και αποτρέπουν τυχόν γλίστρημα.
■ Ανθεκτική τρύπα κρεμάσματος για αποθήκευση.
■ Πιστοποίηση ανεξάρτητου φορέα (VPA) για την ακρίβεια.
■ Εγγυημένος βαθμός ακριβείας. Ακρίβεια σε 0.029° (0.0005”/in, 0.5 mm/m).

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

cm
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός Τιμή

τεμ. (€)

Αλφάδι λεπτό προφίλ 40   cm 40 1 3900844 4932459090 11,90
Αλφάδι λεπτό προφίλ 60   cm 60 1 3900845 4932459091 13,90
Αλφάδι λεπτό προφίλ 80   cm 80 1 3900846 4932459092 17,50
Αλφάδι λεπτό προφίλ 100 cm 100 1 3900847 4932459093 19,50
Αλφάδι λεπτό προφίλ 120 cm 120 1 3900848 4932459094 22,50
Αλφάδι λεπτό προφίλ 180 cm 180 1 3900849 4932459095 29,90
Αλφάδι λεπτό προφίλ 200 cm 200 1 3903964 4932459590 34,90

Αντικραδασμικά & αποσπώμενα 
λαστιχένια καπάκια

Τρύπα κρεμάσματος 2 ακρυλικά φιαλίδια

  REDSTICK™  Αλφάδια Συμπαγή Μαγνητικά NEΟ

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

cm
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός Τιμή

τεμ. (€)

REDSTICK Αλφάδι συμπαγές  40   cm 40 1 3903952 4932459079 45,90
REDSTICK Αλφάδι συμπαγές  60   cm 60 1 3903953 4932459081 49,90
REDSTICK Αλφάδι συμπαγές  80   cm 80 1 3903954 4932459083 55,90
REDSTICK Αλφάδι συμπαγές  100 cm 100 1 3903955 4932459085 64,90
REDSTICK Αλφάδι συμπαγές  120 cm 120 1 3903956 4932459087 75,90
REDSTICK Αλφάδι συμπαγές  180 cm 180 1 3903957 4932459089 99,90

■ Τεχνολογία φιαλιδίων SHARPSITE™. Καλύτερη αναγνωσιμότητα και προστασία από πτώσεις.
■ Ακρίβεια σε 0.029° (0.0005”/in, 0.5 mm/m).
■ Ενισχυμένοι μαγνήτες εξόρυξης για μέγιστη ισχύ συγκράτησης (μόνο στα μαγνητικά αλφάδια).
■ Υψηλή οπτική αντίθεση στο σύστημα φιαλιδίου για εύκολη και βελτιστοποιημένη αναγνωσιμότητα.
■ Αποσπώμενα τερματικά καπάκια από σκληρό υλικό προστατεύουν το πλαίσιο και παρέχουν 
    πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους. 
■ Πλατιές, ανθεκτικές λαβές για άνεση και φορητότητα.
■ Επιφάνεια μέτρησης με φρεζάρισμα ακριβείας εγγυάται 
    ακρίβεια σε όλες τις θέσεις εργασίας.
■ Λαστιχένιες, αντιολισθητικές λαβές κολλούν στον τοίχο 
    και αποτρέπουν τυχόν γλίστρημα.
■ Ανθεκτική, ολομέταλλη τρύπα κρεμάσματος για αποθήκευση. Αποσπώμενα τερματικά καπάκια

από σκληρό υλικό

Τεχνολογία φιαλιδίων 
SHARPSITETM

Τρύπα 
κρεμάσματος
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  Αλφάδι TORPEDO με φιαλίδιο κλειδώματος NEΟ

■ Τεχνολογία φιαλιδίων SHARPSITE™. Καλύτερη αναγνωσιμότητα και  
    προστασία από πτώσεις.
■ Ρυθμιζόμενο φιαλίδιο με δυνατότητα κλειδώματος 360°: Αναγνώριση και 
    επανάληψη οποιασδήποτε γωνίας στον χώρο εργασίας.
■ Ενισχυμένοι μαγνήτες εξόρυξης: Ενισχυμένος σχεδιασμός μαγνητικού  
    κυκλώματος ανακατευθύνει το πεδίο παρέχοντας 2Χ ισχύ συγκράτησης.
■ Ενισχυμένα φιαλίδια στάθμης: Στέρεα, φιαλίδια από ακρυλικό προσφέρουν 
    αντοχή και μέγιστη αναγνωσιμότητα.
■ Χυτό σώμα αλουμινίου για μεγάλη αντοχή στον χώρο εργασίας.
■ Επεξεργασμένη επιφάνειας μέτρησης ακριβείας εγγυάται ακρίβεια σε όλες τις   
    θέσεις εργασίας.
■ Τρύπα για λουράκι.
■ Ακρίβεια σε 0.029° (0.0005”/in, 0.5 mm/m).

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

cm
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

Αλφάδι Torpedo με φιαλίδιο κλειδώματος 25 1 3900860 4932459096 49,00

Τεχνολογία φιαλιδίων SHARPSITETM

Ρυθμιζόμενο φιαλίδιο 360Ο

Χυτό σώμα αλουμινίου

Τρύπα για λουράκι

  REDCAST™  Αλφάδια χυτά NEΟ

■ Φιαλίδια ανθεκτικά στις πτώσεις και στις ακτινες UV.
■ 2 βαρέως τύπου από χυτό αλουμίνιο μαξιλάρια 
    για χτυπήματα κατά την εργασία.
■ Οδηγός διαμέτρου τρυπανιών στο προφίλ του αλφαδιού 
    5 – 12 mm.
■ Επεξεργασμένη επιφάνειας μέτρησης ακριβείας εγγυάται 
    ακρίβεια σε όλες τις θέσεις εργασίας.
■ Τρύπα ανθεκτική στο κρεμάσμα.
■ Πιστοποίηση ανεξάρτητου φορέα (VPA) για την ακρίβεια.
■ Εγγυημένος βαθμός ακριβείας. Ακρίβεια σε 0.029° 
    (0.0005”/in, 0.5 mm/m).

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

cm
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός Τιμή

τεμ. (€)

Αλφάδι χυτό 60 cm 60 1 3900871 4932459098 29,00
Αλφάδι χυτό 80 cm 80 1 3900872 4932459099 39,00

Τρύπα κρεμάσματος
Βαρέως τύπου μαξιλάρια 

για χτυπήματα

Οδηγός διαμέτρου τρυπανιών
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  Αλφάδι TORPEDO καμπυλωτό NEΟ

■ Ενισχυμένοι μαγνήτες εξόρυξης: Ενισχυμένος σχεδιασμός   
    μαγνητικού \ κυκλώματος ανακατευθύνει το πεδίο παρέχοντας 
    2Χ ισχύ συγκράτησης.
■ Μεγιστοποιημένη επιφάνεια προβολής: Εύκολη ανάγνωση 
    κλίσης σε 10 ή 20 mm ανά μέτρο και από τις 2 πλευρές.
■ Ενισχυμένα ακρυλικά φιαλίδια παρέχουν αντοχή και μέγιστη 
    αναγνωσιμότητα.
■ Κενό για συγκολλήσεις: Εύκολο αλφάδιασμα πάνω από 
    ενώσεις συγκολλήσεων σε σωλήνες και άλλα υλικά.
■ Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός ραβδώσεων τύπου V για 
    σταθερότητα επάνω σε μη-σιδηρούχους σωλήνες.
■ Χαραγμένη με laser ακμή χάρακα για γρήγορες μετρήσεις σε 
    υλικά.
■ Λεπτός, κωνικός σχεδιασμός για εύκολη εισαγωγή και 
    εξαγωγή από τσέπη / θήκη.

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

cm
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός Τιμή

τεμ. (€)

Αλφάδι Torpedo καμπυλωτό 17 1 3900861 4932459097 35,00

  Αλφάδι Τσέπης NEΟ
■ Ελαφρύ τετραγωνισμένο προφίλ αλουμινίου χωράει εύκολα στην ζώνη    
    εργασίας σας ή τσέπη.
■ Σταθερό ακρυλικό φιαλίδιο, ανθεκτικό στις πτώσεις και στις ακτίνες UV.
■ Αντικραδασμικά τερματικά καπάκια.
■ Εγγυημένος βαθμός ακριβείας, ακρίβεια σε 0.029° 
   (0.0005”/in, 0.5 mm/m).
■ Πιστοποίηση ανεξάρτητου φορέα (VPA) για την ακρίβεια.

Περιγραφή / Εφαρμογή
Μήκος 

cm
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός Τιμή

τεμ. (€)

Αλφάδι Τσέπης 10 1 3904954 4932459100 6,50

Χαραγμένη με laser ακμή χάρακα

3 ενισχυμένα 
ακρυλικά φιαλίδια

Σταθερό ακρυλικό
φιαλίδιο

Αντικραδασμικά τερματικά καπάκια



24 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

   INKZALLTM  Μαρκαδόροι
■ Η μύτη μένει πάντα λεπτή, δεν δημιουργείται φαινόμενο μανιταριού και δεν χαλάει σε πίεση.
■ Ακρυλική μύτη ιδανική για άγριες επιφάνειες όπως σανίδες OSB και τσιμέντο.
■ Ο μαρκαδόρος συνεχίζει να γράφει ακόμα και μετά από 72+ ώρες χωρίς καπάκι.
■ Για χρήση σε τσιμέντο, ξύλο, μέταλλο, κόντρα πλακέ, σανίδες OSB, πλαστικό.
■ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρές, λιπαρές, σκουριασμένες, με ρινίσματα επιφάνειες.
■ Στεγνώνει γρήγορα – μειωμένες κηλίδες σε PVC, μεταλλικές επιφάνειες.
■ Λεπτό σώμα για χρήση σε περιορισμένους χώρους.
■ Κλιπ στο καπάκι – για εύκολη συγκράτηση σε κράνος ασφαλείας, τσέπη, φόρμα.
■ Εύκολο άνοιγμα για χρήση με το ένα χέρι.
■ Τρύπα για λουράκι. π.χ. για να συνδέσετε τον μαρκαδόρο σε κινητό ή tablet.
■ Σχεδιασμός Anti-Roll: Σχεδιασμός σώματος για καλύτερο κράτημα.

Περιγραφή /
Εφαρμογή

Μέγεθος 
μύτης mm

Συσκευασία 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)

Μαρκαδόρος λεπτής μύτης* 1 36 3900227 48223100 1,05

Μαρκαδόρος λεπτής μύτης
με Stylus

1 1 3900224 48223101 8,50

Μαρκαδόρος πλακέ μύτης 1-4,8 1 3900225 48223103 2,90

Έγχρωμος μαρκαδόρος 
λεπτής μύτης σετ 4 τεμαχίων

1 1 3900226 48223106 5,00

1

2

3

4

1

2

3

4
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   INKZALLTM  Μαρκαδόροι με μπίλια 

   INKZALLTM  Μαρκαδόροι υπογράμμισης

   INKZALL™ Μαρκαδόροι λεπτής μύτης

■ Μαρκαδόρος με βαλβίδα.
■ Ανθεκτική ακρυλική μύτη για τις πιο απαιτητικές συνθήκες: Θερμοκρασία επιφάνειας από -10°   
    έως και + 145°.
■ Γράφει σε σκούρες επιφάνειες όπου παραδοσιακοί μαρκαδόροι δεν είναι εύκολα ορατοί.
■ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άγριες, βρώμικες και λιπαρές επιφάνειες.
■ Για χρήση σε τσιμέντο, μαύρες σωλήνες, Αλουμίνιο, PVC, χάλυβα & ανοξείδωτο ατσάλι, 
    λάστιχο και ελαστικά.
■ 10 δευτερόλεπτα χρόνος στεγνώματος.
■ Αντοχή στο νερό και τις ακτίνες UV.
■ Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι. Αντοχή έως και 6 μήνες.
■ Μεταλλικό εσωτερικό για μεγάλη αντοχή σε εργοτάξια.
■ Χρώμα χωρίς ξυλίτη.
■ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανακινήστε τον μαρκαδόρο με το καπάκι 
    στην θέση του. Βγάλτε το καπάκι και προσεκτικά πιέστε 
    πάνω και κάτω μέχρι να υπάρξει ροή χρώματος στην μύτη.

■ Ανθεκτική και λεπτή μύτη για περισσότερο χρόνο.
■ Χωρίς κηλίδες και τρεξίματα.
■ Χρώμα μη τοξικό, πιστοποίηση ASTM D 4236.
■ Ιδανικό για αρχιτεκτονικά σχέδια, ταμπέλες, χαρτί γραφείου.
■ Σχεδιασμός σώματος anti-roll για καλύτερο κράτημα σε λείες 
    επιφάνειες.
■ Κλιπ για κράνος ασφαλείας: Οι μαρκαδόροι INKZALL™ μπορούν 
    να αγκιστρωθούν σε κράνη ασφαλείας, τσέπες, φόρμες, κλπ.
■ Τρύπα για λουράκι, π.χ. για σύνδεση του μαρκαδόρου σε ζώνη.

■ Μύτη πάχους 0.6 mm περίπου.
■ Ανθεκτικός σε φραγή.
■ Ανθεκτικός σε τριβή.
■ Κύριες εφαρμογές: Μαρκάρισμα ετικετών για ηλεκτρικά καλώδια,
    συμπλήρωση σχολίων σε αρχιτεκτονικά σχέδια.

Περιγραφή / Εφαρμογή
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

INKZALL™ Λευκός μαρκαδόρος με μπίλια 1 3900540 48223711 4,50

INKZALL™ Κίτρινος μαρκαδόρος με μπίλια 1 3900541 48223721 4,50

INKZALL™ Μαύρος μαρκαδόρος με μπίλια 1 3900542 48223731 4,50

Περιγραφή / Εφαρμογή
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

INKZALL™ Mαρκαδόρος υπογράμμισης 
κίτρινος σετ 5 τεμαχίων

1 3901873 48223201 5,90

INKZALL™ Mαρκαδόρος υπογράμμισης 
διάφορα χρώματα σετ 5 τεμαχίων

1 3902811 48223206 6,50

Περιγραφή / Εφαρμογή
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

INKZALLΤΜ  Μαρκαδόροι extra λεπτής μύτης
0,5 mm μαύροι σετ 4 τεμαχίων

1 3904981 48223154 6,90

INKZALLΤΜ  Μαρκαδόροι λεπτής μύτης
μαύροι σετ 4 τεμαχίων

1 3904982 48223164 7,90

INKZALLΤΜ   Μαρκαδόροι λεπτής μύτης
διάφορα χρώματα σετ 4 τεμαχίων

1 3904983 48223165 7,90

1

2

3

1

2

3
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   Καρφωτικό

Περιγραφή / Εφαρμογή
Συσκευασία

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

Καρφωτικό 1 3900193 48221010 42,90

■ Παρέχει έως και 75% μεγαλύτερη δύναμη καρφώματος από τα ανταγωνιστικά μοντέλα.
■ Διακόπτης διπλής λειτουργίας-δύναμης.
■ Υψηλή δύναμη για κάρφωμα σε υλικά εργοταξίου.
■ Χαμηλή δύναμη για έλεγχο καρφώματος.
■ Ενσωματωμένος εξωλκέας συνδετήρων.
■ 30° λοξοτομημένο άκρο.
■ Κλιπ ζώνης για εύκολο κρέμασμα σε ζώνη, σάκο ή σκάλα.
■ Ενισχυμένη επιφάνεια στο πίσω μέρος για σίγουρο κάρφωμα 
    των συνδετήρων.
■ Συμβατό με Type 50 / Rapid No. 140 - Arrow T50 - Novus Τύπος 11 G - 
    Tacwise Τύπος 140 - Stanley Type G
■ Arrow BN 1810 - Novus Typ J E - Stanley
■ Mέγεθος συνδετήρων– 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm 
    (10.6 mm πλάτος).
■ Συμβατό με καρφιά 12 / 16 mm (18 βάθος, 1.02 mm πάχος).

   Καρφωτικό σφυρί

  Γυαλιά προστασίας

Περιγραφή / Εφαρμογή
Συσκευασία

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

Καρφωτικό σφυρί 1 39010094 48221020 57,90

■ Έως και 3x μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εναντίον του ανταγωνισμού.
■ Ενισχυμένο πλαίσιο, ανθεκτική κατασκευή που αντέχει πτώσεις 
    3 m στις δοκιμές.
■ Προστατευμένος γεμιστήρας συνδετήρων.
■ Ενσωματωμένος εξωλκέας συνδετήρων αφαιρεί τους συνδετήρες που 
    εξέχουν από την επιφάνεια εργασίας.
■ Ενισχυμένη επιφάνεια στο πίσω μέρος.
■ Συμβατό με Type 50 / Rapid No. 53 , Arrow T50®, Novus Τύπος 11 G, Tacwise 
    Τύπος 140, Stanley Τύπος G 
■ Μέγεθος συνδετήρων – 8 / 10 / 12 mm (10.6 mm πλάτος).

■ Κόκκινα πλαστικά γυαλιά ασφαλείας με πλαίσιο (διάφανος φακός).
■ Αρθρωτοί και διάφανοι φακοί απο πολυάνθρακα.
■ Παραδίδονται σε σκληρή πλαστική θήκη.

NEΟ

Εξωλκέας συνδετήρων

Ενισχυμένο πλαίσιο

Προστατευμένος 
γεμιστήρας

Διακόπτης 
διπλής λειτουργίας

Κλιπ ζώνης

Περιγραφή / Εφαρμογή
Συσκευασία

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

Γυαλιά προστασίας 1 39000015 4932352997 8,90
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Περιγραφή / Εφαρμογή
Συσκευασία

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

Μέγεθος 8 / M 1 3984680 48229731 23,90

Μέγεθος 9 / L 1 3984681 48229732 23,90

Μέγεθος 10 / XL 1 3984682 48229733 23,90

Μέγεθος 11 / XXL 1 3984683 48229734 23,90

Περιγραφή / Εφαρμογή
Συσκευασία

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

Μέγεθος 8 / M 1 3903975 48229741 19,90

Μέγεθος 9 / L 1 3900895 48229742 19,90

Μέγεθος 10 / XL 1 3900896 48229743 19,90

Μέγεθος 11 / XXL 1 3900897 48229744 19,90

Περιγραφή / Εφαρμογή
Συσκευασία

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

Μέγεθος 8 / M 1 3903976 48229711 17,90

Μέγεθος 9 / L 1 3900898 48229712 17,90

Μέγεθος 10 / XL 1 3900899 48229713 17,90

Μέγεθος 11 / XXL 1 3901800 48229714 17,90

■ Ενισχυτικό παλάμης και ακροδακτύλων Armortex®: Αυξημένη αντοχή και προστασία 
    των χεριών.
■ Αρθρώσεις Smartswipe™: Επιτρέπει την χρήση των δακτύλων σε συσκευές με οθόνη επαφής 
    χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε τα γάντια ή να χρησιμοποιήσετε βρώμικα δάκτυλα.
■ Επένδυση τριών στρωμάτων που αναπνέει: Παρέχει μέγιστη άνεση και διαπνοή.
■ Προστασία αρθρώσεων: Το κάλυμμα από TPR προστατεύει τις αρθρώσεις.
■ Υφασμάτινος αντίχειρας από υλικό terry: Ενσωματωμένος καθαριστήρας φρυδιών από ιδρώτα
■ Κλείσιμο με σκράτς για κράτημα ασφαλείας.
■ Πληρούν τις προϋποθέσεις της CE Κατηγορίας 2, EN 420 and EN 388 – 2221.

■ Σχεδιασμένα να παρέχουν απόλυτη επιδεξιότητα στην διαχείριση μικρών αντικειμένων .
■ Ενισχυμένες ραφές παλάμης και αντίχειρα.
■ Ελαφριά, επένδυση που αναπνέει. 
■ Επένδυση διοχέτευσης υγρασίας παρέχει άνεση όλη την μέρα
■ Ενσωματωμένος καθαριστήρας ιδρώτα. 
■ Κλείσιμο με σκράτς για κράτημα ασφαλείας.
■ Πληρούν τις προϋποθέσεις της CE Κατηγορίας 2, ΕΝ 420 και EN 388.

■ SMARTSWIPE™ αρθρώσεις, παλάμη και ακροδάκτυλα.
■ Εύκαμπτα και ελαστικά γάντια.
■ Ελαφριά, επένδυση που αναπνέει. 
■ Ενισχυμένες ραφές αντίχειρα. 
■ Υψηλής επιδεξιότητας ακροδάκτυλα.
■ Ενσωματωμένος καθαριστήρας ιδρώτα. 
■ Πληρούν τις προϋποθέσεις της CE Κατηγορίας 2, ΕΝ 420 και EN 388.

   Γάντια εργασίας

   Γάντια χωρίς δάκτυλα

   Εύκαμπτα γάντια γενικής χρήσης

NEΟ

NEΟ
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   Ζώνη ηλεκτρολόγου
■ Στιβαρή κατασκευή: Aπό βαλλιστικό νάιλον 1680D. 
■ Διπλές ραφές:  Από πριτσίνια έως και 4x ανθεκτικότερες.
■ Ενσωματωμένη λαβή: Επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του σάκου και παρέχει 
    εύκολο σημείο στήριξης στα πιο κοινά υλικά του χώρου εργασίας.
■ Ενισχυμένος ιμάντας που αναπνέει: Απόλυτη άνεση και επιδόσεις εργοταξίου.
■ Μεταλλικοί αποσπώμενοι αναρτήρες: Για εύκολη συγκράτηση εργαλείων.
■ Μεταλλικό κλιπ για μετροταινίες: Ασφαλής αποθήκευση μετροταινίας για εύκολη πρόσβαση.

Περιγραφή Α/Α Κωδικός
Συσκευασία 

τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)
Ζώνη ηλεκτρολόγου 3900232 48228110 1 89,90

   Ζώνη με ιμάντες εργολάβου
■ Στιβαρή κατασκευή από βαλλιστικό νάιλον 1680D.
■ Διπλές ραφές, από πριτσίνια έως και 4x ανθεκτικότερες.
■ Ανάρτηση 4-σημείων διανέμει το βάρος για άνεση στην ολοήμερη χρήση.
■ Ενσωματωμένη λαβή επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του σάκου και παρέχει εύκολο σημείο  
    στήριξης στα πιο κοινά υλικά του χώρου εργασίας.
■ Ενισχυμένος ιμάντας που αναπνέει.
■ Μεταλλικοί αποσπώμενοι αναρτήρες για εύκολη συγκράτηση εργαλείων.

Περιγραφή Α/Α Κωδικός
Συσκευασία 

τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)
Ζώνη με ιμάντες εργολάβου 3900228 48228120 1 109,90

  Εξάρτηση εργολάβου

  Ζώνη εργασίας

Περιγραφή Α/Α Κωδικός Συσκευασία Τιμή τεμ. (€)

Εξάρτηση εργολάβου 3903977 48228145 1 35,90

Περιγραφή Α/Α Κωδικός Συσκευασία Τιμή τεμ. (€)

Ζώνη εργασίας 3900893 48228140 1 39,90

■ Ρυθμιζόμενα σκράτς σχεδιασμένα για να ταιριάζουν σε όλους τους χρήστες.
■ Στιβαρή κατασκευή από βαλλιστικό νάιλον 1680D.

■ Η ζώνη εργασίας Milwaukee έχει ολομέταλλα εξαρτήματα και Βαλλιστικό Νάιλον 
    1680 Denier για να παρέχει υπηρεσίες εφ’όρου ζωής.  
■ Η ζώνη εργασίας έχει πλάτος έως και 152mm (6”) και χωράει σε μέγεθος 
    μέσης έως και 1346mm (53”).

NEΟ

NEΟ

   Σάκος ηλεκτρολόγου 
■ Στιβαρή κατασκευή: Aπό βαλλιστικό νάιλον 1680D. 
■ Διπλές ραφές: Από πριτσίνια έως και 4x ανθεκτικότερες
■ Ενσωματωμένη λαβή: Eπιτρέπει την εύκολη μεταφορά του σάκου και παρέχει 
    εύκολο σημείο στήριξης στα πιο κοινά υλικά του χώρου εργασίας.
■ Σταθερή βάση: Που επιτρέπει στην θήκη να στέκεται όρθια.
■ Θηλείες: Για τοποθέτηση σε ζώνη.
■ Τσάντα μεταλλικού κεντρικού ανοίγματος σχήματος D: Με ιμάντα ώμου για σταθερή μεταφορά.
■ Μεταλλικό κλιπ συγκράτησης μετροταινίας: Αποθηκεύει με ασφάλεια την 
    μετροταινία για εύκολη πρόσβαση.

Περιγραφή Α/Α Κωδικός
Συσκευασία 

τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)

Σάκος ηλεκτρολόγου 3900239 48228100 1 45,90
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   Ταμπακιέρα

Περιγραφή / Εφαρμογή Διαστάσεις mm Συσκευασία Α/Α Κωδικός Τιμή τεμ. (€)

Ταμπακιέρα 455 x 360 x 110 1 3900502 4932451416 49,90

■ Ρυθμιζόμενοι χώροι: 10 αποσπώμενα δοχεία για οργάνωση των υλικών εργασίας, βίδες, 
    καρφιά, ροδέλες, τσιμούχες κλπ.
■ Πλήρη πρόσβαση στην στοίβαξη: Οι ταμπακιέρες στοιβάζονται και συνδέονται με κλιπ μεταξύ 
    τους για ευκολότερη μεταφορά. Πλήρη πρόσβαση σε ΟΛΕΣ τις ταμπακιέρες ακόμα και όταν 
    είναι στοιβαγμένες.
■ Έως και 20% μεγαλύτερη χωρητικότητα: Περισσότερος χώρος από ταμπακιέρες του 
    ανταγωνισμού.
■ Προστασία από καιρικά φαινόμενα: Αποτρέπει διείσδυση
     νερού / σκόνης και σκουριάς.
■ Κουμπιά και μεντεσέδες από ανοξείδωτο ατσάλι 
    – πλήρης προστασία από σκουριά.
■ Καπάκι προστασίας: Πολυκαρμπονικό πρακτικά άθραυστο 
    καπάκι. Σφραγίζει κάθε δοχείο, αποτρέποντας μεταφορά 
    περιεχομένων μεταξύ των δοχείων κατά την μεταφορά. 
    Σφραγίζει ακόμα και όταν κάποια δοχεία έχουν αφαιρεθεί.
■ Ενισχυμένες πλευρές: Ενισχύει το πλαίσιο και επιτρέπει 
    αποθήκευση εργαλείων χειρός και τρυπανιών.

   Σακίδιο πλάτης εργοταξίου
■ Στιβαρή κατασκευή από βαλλιστικό νάιλον 1680D.
■ Σκληρή φορμαρισμένη βάση επιτρέπει στο σακίδιο να στέκεται όρθιο και προσφέρει 
    μέγιστη προστασία παντός καιρού.
■ Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος: 35 τσέπες στο σύνολο. Αναδιπλούμενη μπροστινή τσέπη 
    για εύκολη πρόσβαση και αποθήκευση μεγαλύτερων αντικειμένων.
■ Μεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες: Κάθετα αποθήκευτρα εργαλείων μεγιστοποιούν 
    τον αποθηκευτικό χώρο.
■ Αναδιπλούμενη μπροστινή τσέπη.
■ Πλευρική θήκη για μπουκάλια.
■ Πλατιά εμπρόσθια λουριά συγκράτησης.
■ Εξωτερικά άγκιστρα των φερμουάρ επιτρέπουν επιπλέον αποθήκευση.
■ Θήκη laptop: Διαθέτει προστατευμένο αποθηκευτικό χώρο για laptop/tablet 
    και προσωπικά αντικείμενα.

Περιγραφή Α/Α Κωδικός Συσκευασία Τιμή τεμ. (€)

Σακίδιο πλάτης
εργοταξίου

3900231 48228200 1 119,90

  Κουβάς / Organiser εργασίας NEΟ

Περιγραφή Α/Α Κωδικός
Συσκευασία 

τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)
Κουβάς / Organiser εργασίας 3900894 4932459430 1 49,90

■ Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει απόλυτη ευελιξία και ανώτερη αντοχή
■ Με σχεδίαση εξωτερικής επένδυσης , ο κουβάς Organizer 
    επιτρέπει πλήρη χρήση και πρόσβαση στο εσωτερικό αυτού, ενώ παρέχει 30 εξωτερικές 
    τσέπες και 2 μεγάλες τσέπες με φερμουάρ για απόλυτη οργάνωση
■ Κατασκευή από βαλλιστικό υλικό 1680D
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Περιγραφή / Εφαρμογή Διαστάσεις  mm Συσκευασία τεμάχια Α/Α Κωδικός Τιμή τεμ. (€)

Τσάντα μεταφοράς Μ12 340 χ 200 χ 160 1 3981448 4931416739 14,90

Περιγραφή / Εφαρμογή Διαστάσεις  mm Συσκευασία τεμάχια Α/Α Κωδικός Τιμή τεμ. (€)

Τσάντα μεταφοράς Μ18 400 x 300 x 250 1 3980392 4931411958 19,90

Περιγραφή / Εφαρμογή Διαστάσεις  mm Συσκευασία τεμάχια Α/Α Κωδικός Τιμή τεμ. (€)

Σάκος μεταφοράς με ρόδες 600 x 330 x 250 1 3921086 4933459429 59,90

  Πάνινη τσάντα μεταφοράς για Μ12 εργαλεία

  Πάνινη τσάντα μεταφοράς για Μ18 εργαλεία

  Σάκος μεταφοράς με ρόδες 

■ Τσάντα μεταφοράς 305mm/12” με φερμουάρ κατάλληλο για εργαλεία Μ12.
■ Παρέχει επιπλέον χώρο αποθήκευσης για άλλα αξεσουάρ εργοταξίου.
■ Ανθεκτικό φερμουάρ με διπλό λουράκι μεταφοράς και λουρί ώμου 
    για εύκολη μεταφορά.

■ Ισχυρό, αδιάβροχο υλικό 600 denier.
■ Διπλό λουράκι για ευκολία στην μεταφορά.
■ Ανθεκτικό φερμουάρ.
■ Ιδανικό για αποθήκευση εργαλείων και αξεσουάρ.

■ Χωράει 6x Μ18 εργαλεία.
■ Ρόδες από πλαστικό / λάστιχο.
■ Ρυθμιζόμενο πλατύ λουρί ώμου.
■ Βαρέως τύπου φερμουάρ και συνδετικά.
■ 2 σφραγισμένες εξωτερικές τσέπες.
■ Πλαστική βάση προστασίας.
■ Διπλές λαβές μεταφοράς με κλείσιμο βέλκρο.

   Πουγκί με φερμουάρ σετ 3 τεμαχίων
■ Φερμουάρ βαρέως τύπου αντέχει την κατάχρηση στους εργασιακούς χώρους 
    και είναι έως και 2x πιο ανθεκτικά από αντίστοιχα πουγκιά με φερμουάρ του ανταγωνισμού.
■ Βαρέως τύπου υφασμάτινη κατασκευή: Αναπνέον και ανθεκτική για μεγάλη διάρκεια ζωής.
■ Αδιάβροχη βάση στήριξης προστατεύει το περιεχόμενο από το νερό και επιτρέπει 
    στο πουγκί να στέκεται όρθιο για εύκολη προβολή του περιεχομένου.
■ Ενσωματωμένη εσωτερική τσέπη παρέχει γρήγορη πρόσβαση αποθήκευσης για 
    τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα αντικείμενα.
■ Πλευρικός αναρτήρας επιτρέπει στα πουγκιά να κρεμιούνται μεταξύ τους ή σε τσάντα.

Περιγραφή Α/Α Κωδικός
Συσκευασία 

τεμάχια
Τιμή

τεμ. (€)
Πουγκί  με φερμουάρ σετ 3 τεμαχίων 3900270 48228193 1 29,90
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Περιγραφή /
Εφαρμογή

Διαστάσεις 
mm

Συσκευασία 
τεμάχια

Α/Α Κωδικός Τιμή
τεμ. (€)

Εργαλειοθήκη εργοταξίου 310 χ 330 χ 670 1 3900238 4939434708 69,90

  Εργαλειοθήκη εργοταξίου

NEΟ

NEΟ

■ Μεγάλη αντοχή:
     Αντέχει 1000 πτώσεις.
     Ενισχυμένες γωνίες.
     Ενισχυμένες μεντεσέδες.
     Προστατευόμενες εσοχές ασφαλείας.
     Ολοκληρωμένη προστασία τόσο απο καιρικά φαινόμενα όπως βροχή όσο 
     και απο τυχόν θραύσματα στον χώρο εργασία.
■ Αποθήκευση:
    Αποσπώμενο συρτάρι / Γωνιακή θέση αποθήκευσης / Χώρος για μακριά 
    και χύμα  εργαλεία.
■ Μεγάλη κεντρική μαλακή λαβή: Συν δύο πλευρικές λαβές για εύκολη μεταφορά.
■ Αυλάκι σχήματος V στο καπάκι: Για την κοπή σωληνών.
■ Τετραγωνισμένη βάση: Για ασφαλές στοίβαγμα. 
■ Αποσπώμενο συρτάρι.
■ Κεντρικές βίδες εσωτερικά στο καπάκι: Για απεριόριστη παραμετροποίηση.

   Βαλίτσες Βαρέως Τύπου

 Θήκες για εργαλειοθήκες Βαρέως Τύπου 

•	Οι βαλίτσες παραδίδονται με χερούλια και αφρώδες εσωτερικό.

Διαστάσεις (mm)
Συσκευασία 

τεμάχια
Α/Α Κωδικός

Τιμή
τεμ. (€)

475 x 358 x 132 1 3904987 4932453385 29,50
475 x 358 x 192 1 3904988 4932449767 34,50
475 x 358 x 195 1 3904989 4932453386 36,50
Universal HD βαλίτσα 1 3904985 4932459206 49,90
Βαρέως Τύπου εργαλειοθήκη
για αξεσουάρ

1 3904990 4932451545 49,90

Ανταλλακτικά χερούλια
σετ 2 τεμαχίων

1 3904991 4932373252 4,50

Ταιριάζουν σε: Α/Α Κωδικός
Τιμή

τεμ. (€)
M18 CDD-202X, M18 CPD-202X, M18 CDD-502X, M18 CPD-502X, M18 CIW12-502X, M18 CID-202X, M18 CID-502X 3984447 4932440936 9,50
M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X 3904958 4932449686 14,90
M18 FDD-202X, M18 FDD-502X, M18 FPD-202X, M18 FPD-502X, M18 ONEPD-502X, M18 ONEDD-502X 3904959 4932453379 7,90
M18 CCS55-502X 3904960 4932456391 14,90
M18 CSX-502X, M18 ONESX-502X 3904961 4932456392 14,90
M18 CHPX-502X 3904962 4932456393 7,90
M18 CHX-502X 3904963 4932456394 14,90
M18 CHIWF12-502X, M18 CHIWF34-502X, M18 CHIWP12-502X 3904964 4932453508 9,90
M18 CAG115X-502X, M18 CAG125X-502X, M18 CAG125XPD-502X 3904965 4932453507 11,90
M18 CRAD-502X 3904966 4932453509 12,50
M18 FIWF12-502X, M18 FID-502X, M18 ONEID-502X, M18 ONEIWP-502X, M18 ONEIWF-502X 3904967 4932453510 8,90
M18 CCS66-502X 3904968 4932453859 14,50
M18 CHX-502X 3904969 4932453855 14,50
M18 CHPX-502X 3904970 4932453856 14,50
M18 CSX-502X 3904971 4932453857 14,50
M18 CCS55-502X 3904972 4932453858 14,50
M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X 3904973 4932453860 14,50
Θήκη για εργαλειοθήκες Βαρέως τύπου 3904974 4932451546 14,90
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