
 

 

 

WYKORZYSTAJ WIOSENNE POWIETRZE
PROMOCJA

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozuminiu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz 
jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają 
charakter poglądowy i moogą róznić się od rzeczywistych produktwów. 
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

KLUCZ PNEUMATYCZNY 3/4” 

Ze mianą kierunku obrotów - 3 stopnie
w obu kierunkach 620/1040/1400 Nm.
Korpus silnika z materiału kompozytowego.
Mechanizm udarowy Twin Hammer.
Nr art.: 20793-0108

Cena katalogowa: 2 193 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2” 

Ze mianą kierunku obrotów. 
Moment dokręcający o trzech 
przełączanych wartościach 
375/500/625 Nm. Mechanizm 
udarowy Pin Clutch.
Nr art.: 15045-0104

Cena katalogowa: 751 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY KĄTOWY 1/4” 
Model krótki ze zmianą
kierunku obrotów. Maksymalny
moment obrotowy 34 Nm.
Nr art.: 20733-0101

Cena katalogowa: 543 zł

KLUCZ PNEUMATYCZNY KĄTOWY 1/2” 
W formie grzechotki.
Ze mianą kierunku obrotów.
Maks. moment obrotowy 120 Nm.
Nr art.: 20572-0204

Cena katalogowa: 601 zł
SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 

Z mocowaniem rzepowym.
Płynna regulacja obrotów.
Średnica dysku 150 mm.
Prędkość obrotowa 12000 min-1.
Bez odsysania pyłu.
Nr art.: 20749-0103

Cena katalogowa: 890 zł
WIERTARKA PISTOLETOWA 

Ze mianą kierunku obrotów.
Uchwyt wiertarski kluczykowy.
Maks. średnica wiertła 10 mm.
Prędkość obrotowa 1800 min-1.
Nr art.: 20639-0106

Cena katalogowa: 590 zł

NAOLEJACZ POWIETRZA 

Gwint dołączeniowy 1/4”.
Maksymalne ciśnienie robocze 8 bar.
Nr art.: 20571-0106

Cena katalogowa: 27 zł
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PILNIKARKA KĄTOWA
Model kątowy, rozmiar mini
do frezów wysokoobrotowych
i ściernic trzpieniowych o średnicach
chwytu 3 i 6 mm oraz ¼”. Prędkość 
obrotowa 25000 min-1.
Nr art.: 20738-0106

Cena katalogowa: 520 zł

PILNIKARKA
Model prosty, rozmiar mini
z przedłużonym wrzecionem
do frezów wysokoobrotowych
i ściernic trzpieniowych o średnicach
chwytu 3 i 6 mm oraz ¼”. Prędkość 
obrotowa 25000 min-1.
Nr art.: 20742-0100

Cena katalogowa: 543 zł

PILNIKARKA MINI
Model prosty, rozmiar mini
do frezów wysokoobrotowych
i ściernic trzpieniowych o średnicach
chwytu 3 i 6 mm oraz ¼”. Prędkość 
obrotowa 25000 min-1.
Nr art.: 20737-0107

Cena katalogowa: 416 zł
PILNIKARKA WYSOKOOBROTOWA

Model prosty, rozmiar mikro
do frezów wysokoobrotowych
i ściernic trzpieniowych 
o średnicy 3 mm. Prędkość 
obrotowa 54000 min-1.
Nr art.: 20740-0102

Cena katalogowa: 428 zł

PILNIKARKA WYSOKOOBROTOWA
Model prosty, rozmiar mikro
do frezów wysokoobrotowych
i ściernic trzpieniowych 
o średnicy 3 mm. Prędkość 
obrotowa 70000 min-1.
Nr art.: 20740-0201

Cena katalogowa: 532 złPISTOLET ODMUCHOWY W ZESTAWIE
Zestaw zawiera pistolet odmuchowy
z wymiennymi dyszami oraz akcesoria:
dyszę miedzianą, rurki wydmuchowe długą 
i krótką, dysze gumowe 12, 25, 35 mm, 
rurkę wydmuchową prostą z regulowaną 
końcówką, dyszę do pompowania kół, 
dyszę płaską, dyszę do pompowania piłek, 
dyszę nylonową, dysze igłowe 30, 60, 100 mm, 
rurkę przedłużającą 100 mm, osłonę przeciw-
rozpryskową, dyszę bezpieczną i dyszę turbo.
Nr art.: 20335-0103

Cena katalogowa: 272 zł

PISTOLET ODMUCHOWY

Z tworzywa sztucznego.
Długość całkowita 260 mm.
Maks. ciśnienie robocze 11 bar.
Nr art.: 20797-0104

Cena katalogowa: 36,50 zł
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