
RAZPRODAJA

Električna krožna žaga ESC 1100 129,00

Pištola za kartuše - 310/600 ml 14,90

• Globina rezanja: 67 mm
• Nazivna napetost: 230 V/AC
• Zaščitni razred: razred II
• Vhodna moč: 1100 W
• Vpenjalni trn žaginega lista: 20 mm
• Maks. premer žaginega lista: 190 mm
• Teža: 3.6 kg
• Dolžina kabla: 2.5 m
• Ergonomska zasnova: nizka teža in plošča iz litega aluminija
• Zaklepanje vretena za hitro in preprosto menjavo rezila
• Zaščita uporabnika in motorja z mehkim zagonom
• 45-stopinjski naklon rezanja
• Primerna za: univerzalni žagin list 0611619030 
    + reducirni obroč 0611861113

Art. št.: AW202205076

Art. št.:AW202205072

akcija velja do 27. 5. 2022 oz. do razprodaje zalog

• Namenjena za 600ml/400ml pakiranja in 310ml kartuše
• Material: mešanica aluminija in jekla
• Enostavna menjava kartuše
• Neposreden prenos pritiska na potisni drog
• Primerna za mase z visoko viskoznostjo
• Enostavna za čiščenje
• Ergonomska oblika in lahka zasnova
• Primerna tudi za lepilo za vetrobranska stekla v črevu
• Enostavno prillagajanje različnim vrstam pakiranj (plast. folija, 
kartuša) z dodajanjem ali odstranitvijo adapterja



RAZPRODAJA
Set orodja - Vijačni vrtalnik Akku 
108 delni

Vsebina

1x 1/4" Ročni izvijač
6x Izvijači SL/PH - ravni in križni
1x 33-delni set nastavkov (RW/PH/PZ/TX/6KT/SD)
1x 19-delni set HSS svedrov DIN338, D1-D10mm
1x 1/4" Račna, fino-ozobljena, 72 zob, dolžina 135 mm
12x 1/4" Metrični natični ključi (SW4-SW14)
2x 1/4" Podaljšek, dolžina 100 in 152 mm
1x 1/4" Kardanski zglob
11x Metrični viličasto obročni ključ (SW8-SW22)
1x Klešče kombinirne, dolžina 180 mm
1x Klešče ščipalke, dolžina 160 mm
1x Cevne klešče, D10-30mm, dolžina 250 mm
1x Mini univerzalna ročna žaga, dolžina 147 mm
1x Tračni žepni meter, dolžina 3m
1x Mini lahka vodna tehtnica, dolžina 20 cm
1x 1/4" Držalo nastavkov, hitro-vpenjalno
1x 9-delni set L-ključev, D1,5-D10
1x Nož spomičnim rezilom, širina rezila 18mm, dolžina 160 mm
1x Kladivo 300g, DIN1041
1x Baterijski vrtalnik M CUBE ABS12
2x Baterija M CUBE Li-ion 12V/2,0 Ah
1x Polnilec M CUBE Li-ion 12/2 Basic
Dimenzije (D x G x V): 408 x 480 x 220 mm

499,-
Art. št.:AW202205078

akcija velja do 27. 5. 2022 oz. do razprodaje zalog

Poletne nogavice Modyf - Modre, nizke7,90

AW202205073 39-41

AW202205074 42-44

AW202205075 45-47

• Lahke, udobne in trpežne nogavice iz tkanine, ki diha 
• Anatomsko oblikovana desna/leva podloga
• Zaščita in podpora zahvaljujoč podplatu Comfort Step
• Tkanina za uravnavanje temperature
• Odpornost na obrabo zahvaljujoč materialu CORDURA® (izjem-
no odporen na obrabo) na peti in prstu
• Antibakterijsko zaščita

• Set najpogosteje uporabljenega ročnega orodja 
za splošno uporabo
• V kompaktnem transportnem kovčku, iz PP 
materiala in aluminijastim okvirjem
• 2 predela za shranjevanje ročnega orodja in 2 
kovinski ključavnici s ključem
•Ročaj prevlečen z mehko gumo za dobro 
oprijemljivost
•Dodaten penast vložek s karbonskimi detajli

Art. št.: Velikost:



RAZPRODAJA

Rokavice zaščitne latex “GRIP” oranžne 24,90
akcija velja do 27. 5. 2022 oz. do razprodaje zalog

x 24
AW202201058 089940810812 x 24 8

AW202201059 089940810912 x 24 9

AW202201060 089940811012 x 24 10

AW202201061 089940811112 x 24 11

• Dvojno prevlečene brezšivne rokavice, primerne za gradbeništ-
vo, transport, strojegradnjo, predelavo, itd.
• S še bolj izrazitim “grip” vzorcem v primerjavi s prejšnjo izvedbo
• Osnova iz bombaža, območje prstov in dlani prevlečeno z 
lateksom
• Območje zgornjega dela roke ni prevlečeno in tako omogoča 
dihanje kože
•  Ustreza standardu EN388
•  Razred zaščite: Kategorija II

Pnevmatski udarni vijačnik 57143080 
+ set ključev 1/2”139,00

Art. št.: AW202205060

Poraba zraka 135l/min
Največji razkladni navor 1100 Nm
Navor 750 Nm
Pogonski zatič 1/2”
Največja zmgljivost vijaka M14
Vsrta priključka/vretena 1/4”
Minimalni rec. sleng 8 mm
Dolžina velikosti D115 x Š61 x D186 mm
Delovni tlak 6,3 bara
Raven zvočnega tlaka 88,6 dB (A)
Vrednost vibracij 7,88 m/ s²
Teža 1,1 kg
Naziv blaga UNSPSC Plevmatski udarni ključi
Blago UNSPSC 27131501
Carinska statistična št. 84243010

Art. št.: 071413030

VsebinaArt. št.: Velikost

Art. št.: 57143080


