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Elemente de fixare tehnologice

Arcuri elicoidale de 
tracțiune si compresie Mâner cilindric deschis

Mâner în formă de arc

Ştift filetat cu piston Suport elastic M Tampon elastic cauciuc

Manetă T plastic Nipluri de lubrifiere
Mâner filetat cu buton 
sferic oțel prelucrabilRulment de capăt de bară

Holșuruburi



Dibluri



Inserții filetate, tip 302 
oțel întărit zincat Inserții filetate oțel zincat

Inserții filetate cu 
locaș hexagonal

Inserții filetate oțel 
inoxidabil A1 Inserții pt. plastic din alamă

Inserții pt. plastic din alamă Inserții pt. plastic din alamă Inserții pt. plastic din alamă
Inserții elicoidale pentru 

reparații filete 

Scule inserţie filet

Unealtă pentru montarea automată 
a inserțiilor filetate oțel simplu

Unealtă pentru montarea automată 
a inserțiilor filetate oțel simplu

Unealtă pentru montarea automată 
a inserțiilor filetate oțel simplu

PIESĂ DE SCHIMB UNEALTĂ 
MONTAJ INSERȚII FILETATE 

UNEALTĂ COMPLETĂ DE MONTAJ 
INSERȚII ELICOIDALE METRIC FINE

Carrier adapterMecoil extractor de inserții elicoidaleAmecoil dorn de rupere
Amecoil duză & mandrină instalare 

inserții elicoidale metric
Tarod pentru montaj inserții 
elicoidale , filet unf oțel simplu

Scule reparare filet

Kit reparare filete oțel inoxidabil Kit reparare filete de bujie oțel inoxidabil 
Rapid kit multidimensional de reparare 

filete oțel inoxidabil a2
Rapid kit reparare filete oțel inoxidabil Kit multidimensional de reparare filete

 oțel inoxidabil

Amecoil set multidimensional unelte &
 inserții elicoidale oțel inoxidabil a2

V-coil unelte de montaj inserții 
elicoidale oțel simplu

V-coil unelte de montaj inserții 
elicoidale oțel simplu

V-coil unelte de montaj inserții 
elicoidale oțel simplu

Rapid unelte de montaj 
inserții elicoidale oțel simplu

Rapid unelte de montaj inserții 
elicoidale oțel simplu

Rapid unelte de montaj inserții 
elicoidale oțel simplu

Inserţii filet 
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a inserțiilor filetate oțel simplu

Unealtă pentru montarea automată 
a inserțiilor filetate oțel simplu
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 inserții elicoidale oțel inoxidabil a2

V-coil unelte de montaj inserții 
elicoidale oțel simplu

V-coil unelte de montaj inserții 
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V-coil unelte de montaj inserții 
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FRL (filtre, regulatoare, lubrificatoare) modulare

Accesorii pentru FRL modulare

Răcitoare / Rezervoare

Uscătoare / Purjoare

FRL de uz general

Manometre

Electrodistribuitoare

Distribuitoare

Drosele și supape

Elemente logice

Cilindri 

Unități de translație

Cilindri fără tijă

Actuatori rotativi

Accesorii

Racorduri instantanee

Racorduri speciale

Tuburi

Accesorii și scule

Echipamente pentru prepararea aerului.

Racorduri și tuburi

Actuatori pneumatici

Aparatură pneumatică

Echipamente pneumatice



Echere

Lere de filet / grosime

Rulete

Șublere

Micrometre

Ceas comparator

Capete de chei Torx

Capete de chei tubulare

Chei fixe și inelare

Chei cu clichet

Chei dinamometrice

Truse de chei

Truse de biți

Clești și patenți

Foarfeci tablă / beton

Instrumente de măsurare

Scule pneumatice

Chei și truse de chei 

Scule electrice

Biax pneumatic

Antrenor reversibil

Accesorii pneumatice

Polizor pneumatic

Pistol pneumatic de curătire

Șlefuitor pneumatic

Mașini de găurit și înșurubat

Rotopercutoare

Polizoare

Fierăstraie electrice

Accesorii găurit și înșurubat

Aparate de sudură

Mașini de frezat

Scule de mană, unelte și accesorii



Spray-uri tehnice profesionale



Pistol de impact 1/2''
NS.1600F

Banc scule mobil
JET.5M3

Cheie clichet acumulator
CL3.R10RD2

Set chei combinate
E111106

Flex pneumatic
E230508

Cheie dinamometrică
E100109

Cric tip crocodile
U25500001

Foarfece pentru tablă
U02030005

Extractor cu trei brațe
U04520013

Parteneri



Aparat de sudură invertor
815863

Aparat de  sudură cu plasmă
830512

Redresor auto
829342

Polizor unghiular cu accumulator
GWS 18-125 V-LI

Ciocan rotopercutor cu accumulator
GBH 18 V-EC

Fierăstrău circular
GKT 55 GCE

Mașină de gaurit cu percuție
DCD995P2B

Pistol de fixare
DDF5110500

Acumulator 18V 5Ah
DCB184

Parteneri



Set șurubelnițe 70871 Set chei combinate
70146

Set Turball Hex 
extra lung 70402

Set chei fixe
235122

Antrenor cu clichet reversibil
336908

Set șurubelnițe de forță
221607

Set clești
219908

Șubler electronic
280300

Trusă profesională chei 
tubulare și combinate

339107

Pistol pop nit
491155

Cheie de impact pneumatică
344103

Cheie filtru de ulei
331004

Parteneri
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