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Нашите цели ви помагат да вървите напред!

Всичко започва с Робърт Волф и неговата страст към качественото майсторене, както и 
с амбицията му винаги да прави нещата една идея по-добре. Това отношение винаги е 

било двигател на успеха на нашия семеен бизнес и остава така и до ден днешен. Всеки от 
нашите 450 служители в производствените ни обекти в Германия и Словакия поема серио- 
зен ангажимент по отношение на качеството. На тези места ние произвеждаме и монти-
раме продукти с прецизна промишлена техника и в перфектно координирани екипи, като 
прилагаме нашия опит, специализирани умения и качествено майсторене във всичко, кое-
то правим. Всеки ден ние заедно градим и отстояваме солидната репутация на wolfcraft, 
свързана с качеството и точността при обработката на поръчките.

Нашата способност за иновации означава, че държим бъдещето 
на фокус за вас 

Знаем от опит, че иновацията не се случва сама по себе си. Тя изисква последовател-
но, постоянно усилие, съчетано със силно усещане за бъдещото развитие. Ние сме 

концентрирани върху осигуряването на взаимен успех, вслушвайки се внимателно в на-
шите клиенти и отделяйки особено внимание на пазара. Това гарантира, че целите ни са 
непрекъснато на фокус, за да останем на водеща позиция на глобалния пазар, и за да 
отговорим на въпросите още преди те да бъдат зададени. Отговори под формата на ин-
струменти, приспособления и аксесоари за електроинструменти, които са по-продуктивни, 
по-ергономични, по-практични, по-прецизни и по-безопасни днес, отколкото бяха вчера.

Добре дошли във wolfcraft!

Главният офис и международен дистрибуторски център на wolfcraft, Кемпених, Германия

wolfcraft – иновативен порив за „направи си сам“ ентусиасти и 
занаятчии

От 1949 г. насам wolfcraft е признат за пионер в производството на иновативни инстру-
менти, приспособления и аксесоари за електроинструменти за най-взискателните до-

машни майстори и занаятчиите. Като ориентиран към резултатите търговски партньор, 
ние осъзнаваме вашите нужди и интереси, както и тези на вашите клиенти, превръщайки 
нашите решения в конкуренти на пазара вече над 60 години.
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1 МаСи за Машини
1.1 Ролкови стойки / работни стойки

арт. № EAN  
4006885...

Описание Макс. товароносимост Тегло

6905000 ...690509 Работна стойка – опора 100 kg 3,385 kg

Сгъваеми опори за фиксиране на 
дълги части, идеални при рязане  
или съхранение

Стойката на Wolfcraft е идеалният помощник за всякакви интериорни дейности!
Работна стойка – опора

• 3 регулируеми меки опори за предпазване на детайла.  
• Регулируеми ограничители, предотвратяващи изместването  

на детайла.   
• Сгъваеми опори за фиксиране на дълги части, идеални при рязане  

или съхранение. 
• Работната стойка може да бъде сгъната, за да спести пространство 

при съхранение.   
• Вариант: сглобена. 
• Работна височина 735 mm. 
• широчина: 620 mm. 
• Опаковка: индивидуална.
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МАСИ ЗА МАШИНИ           1
1.1 Ролкови стойки / работни стойки

арт. № EAN  
4006885...

Описание Работна височина Макс. товароносимост Тегло

6102300 ...610231 Многофункционална опорна и ролкова стойка 630 – 1000 mm 50 kg 5,6 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание Работна височина Макс. товароносимост Тегло

6119973 ...611993 Ролкова стойка 640 – 1000 mm 60 kg 3,9 kg

Стабилната основа се използва като удължител  
на работната маса и като опора за дълги детайли 

Лагерната основа позволява детайлът да бъде 
подаван и движен лесно във всички посоки, 
например при фрезоване 

Опорната ролка, монтирана на лагер, позволява 
материалите да се подават лесно в посоката на 
обработка

• Може да бъде използвана с всички стандартни работни маси и тезгяхи.  
• за подаване на дълги плоскости, дъски и плочи. 
• Безстепенно регулиране на височината.  
• Стабилната основа се използва като удължител на работната маса и като опора за дълги детайли. 
• Опорната ролка позволява материалът да бъде подаван лесно в посоката, в която се работи. 
• Лагерната основа позволява детайлът да бъде подаван и движен лесно във всички посоки, например при фрезоване. 
• Работната стойка може да бъде сгъната, за да се спести пространство при съхранение. 
• широчина: 300 mm. 
• Опаковка: индивидуална. 
• Допълнителни продукти: 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000.

Практичното удължение за работни маси 
• Може да се използва с всички стандартни работни маси и маси за машини. 
• Безстепенно регулиране на височината. 
• Опорната ролка позволява материалът да бъде подаван лесно в посоката, в която се работи. 
• Ролковата стойка може да бъде сгъната, за да се спести пространство при съхранение. 
• Вариант: сглобена, заварена. 
• широчина: 300 mm. 
• Опаковка: индивидуална. 
• Допълнителни продукти: 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000.
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1 МАСИ ЗА МАШИНИ
1.4  Маси за машини
MASTER cut 2500
Маса за циркулярен трион и работна маса 
6-в-1: една маса за циркулярен трион, шест функции 
Предназначена за всякакъв тип интериорни дейности, MASTER cut 2500 може да бъде използвана като работна станция, маса за 
циркулярен трион, маса за циркулярен трион с водач, маса за фрезоване, маса за прободен трион, маса за потапящ се циркулярен 
трион, или с други думи това е работна маса 6-в-1. 

Предимства:
• Подходяща за всякакви проекти.
• Може да бъде използвана като работна станция, маса за циркулярен трион, маса за циркулярен трион с водач, маса за фрезоване, 

маса за прободен трион, маса за потапящ се циркулярен трион.
• Стабилна и безопасна, с напречни опори и регулируеми по височина крака.  
• Висока прецизност. 
• Система за изсмукване на прахта.
• Мобилна и спестяваща място бързосгъваема 

система.
• Съвместима с всички ръчни циркулярни, 

прободни и потапящи се триони,  
и оберфрези.

• Подходяща за ръчни циркулярни триони 
със или без опорен нож. 

• В съответствие с DIN EN 62841.

Включва:
• 1 маса с MDF работен плот, сгъваеми 

крака, плот за машина
• 4 пластмасови челюсти за хоризонтално 

фиксиране на детайла   
• 3 разделни вложки 
• 1 предпазен щит 
• 1 лост 
• 1 предпазен ключ 
• 1 скоба 
• 1 водеща релса 
• 2 уплътнителни пръстена 15 и 25 mm  

за фрезери 
• 1 ъглов ограничител 
• 1 успореден ограничител 
• 1 ъглов ограничител за водещата релса.  

Технически данни:
• за ръчен циркулярен трион с опорен нож: максимална дълбочина 

на рязане до 70 mm, диаметър на диска 200 mm и определени 
максимални размери на основния плот (виж пиктограмата).  
Да се използва само с подходяща разделна вложка!

• за ръчен циркулярен трион без опорен нож до максимален диаметър  
на диска 160 mm: може да бъде използвана само в комбинация с опорен нож  
с арт. № 6916000 (допълнителен аксесоар)!

• за ръчен циркулярен трион без опорен нож до максимален диаметър на диска 
от 161 до 200 mm: може да бъде използвана само в комбинация с опорен нож  
с арт. № 6917000 (допълнителен аксесоар)!

• за оберфрези с макс. 230 V, макс. 1800 W, максимален диаметър на работния 
плот 170 mm: максимална височина на работния плот 20 mm, фрезери  
с максимален диаметър 27 mm.

• Размери в работно положение: 1185 x 757 x 863 mm.
• Размери в сгънато положение: 1085 x 757 x 213 mm.
• Работен плот: 1035 x 695 mm.
• Работна височина: 863 mm.
• Диаметър на отвора при пробиване: 20 mm.
• Макс. височина на детайла: 60 mm за циркулярния трион и водача.
• Макс. широчина на рязане с паралелен водач: с циркулярен трион 570 mm.
• Макс. дължина на рязане: 740 mm.
• Макс. товароносимост: 120 kg.
• Тегло: 24 kg.
• Опаковка: кутия.
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6-в-1: една маса за циркулярен трион, шест функции

Работна маса за циркулярен трион
• Перфектна за по-малки детайли. 
• Прецизно успоредно рязане с широчина до 570 mm  

и дължина до 740 mm. 
• Прецизно ъглово рязане от 0о до 180о с използването  

на ъглов ограничител. 
• Специален ограничител с пружинен водач, компенсиращ 

разхлабването и плъзгането на елементите. 
• При опционалното използване на допълнителен опорен 

нож wolfcraft може да се използва и ръчен циркулярен 
трион без вграден опорен нож.

Маса за фрезоване
• аксесоар: успоредният водач за фрезоване  

(арт. № 6901000) превръща MASTER cut 2500 в истинска 
маса за фрезоване.

• Внимание: използването на масата за фрезоване е 
възможна единствено в комбинация с паралелен водач  
за фрезоване (арт. № 6901000)! 

• Регулируем по височина машинен плот за плавно 
преместване.

Маса за потапящ се циркулярен трион
• Съвместима с всички потапящи се циркулярни триони 

благодарение на многофункционалния шаблон с отвори 
върху работния плот.Маса за прободен трион

• идеална за рязане по крива линия.
• Безпрепятствена видимост към маркираната линия.
• Лесно ръчно насочване на детайла.

Маса за циркулярен трион
• С водач и челюсти на wolfcraft.
• алуминиева релса с дължина 80 cm – идеална за рязане 

на големи плоскости.
• При повтарящо се рязане ограничителят може да се 

настрои на всеки ъгъл между 0о и 70о.
• Циркулярният трион и плотът за машината могат да се 

отстранят бързо и да се използва направляващата шина.

Подвижна работна маса
• Голямата работна повърхност, изработена от удароустойчив 

MDF, има много възможности за захващане.
• Бърз монтаж на статични принадлежности като стойки за 

бормашина и др. в слотовете за монтиране в MDF плочата. 
• Устойчива и стабилна благодарение на здравата основна 

рамка и регулируемите по височина крака.
• С многостранно приложение, заема малко място при 

съхранение.
• Лесно транспортиране благодарение на леката алуминиева 

конструкция.
• Сгъваеми крака за ергономична работа на земята.
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1 МАСИ ЗА МАШИНИ
1.4  Маси за машини
MASTER cut 1500
Нова универсална работна маса в съответствие с последните правила за безопасност на ЕС.
За прецизна стационарна употреба с циркулярни и прободни триони, и оберфрези.

За ръчни циркулярни триони: 
С опорен нож: максимална дълбочина на рязане до 70 mm,  
диаметър на диска 200 mm.
инструкции: при използването на опорен нож на wolfcraft –  
арт. № 6903000 (до 160 mm) или арт. № 6904000 (160 – 200 mm) 
циркулярният трион може да бъде използван и без опорен нож.
За прободни триони: всички.
За фрези: 
С макс. 230 V, макс. 180 W, максимален диаметър на плота на машината: 
170 mm, максимална височина на плота на машината: 20 mm, фрезери с 
максимален диаметър 27 mm. 

Предимства:
• Подходяща за всякакви проекти и задачи.
• Може да се използва като маса за циркулярен и прободен трион, маса за фрезоване в комбинация с водач за фрезоване  

арт. № 6901000 и работна маса.
• Висока точност благодарение на регулируемия алуминиев плот и лесния монтаж на машината.
• Опорна рамка с допълнителни напречни опори за максимална стабилност, мобилност, бързо сгъване и спестяване  

на пространство.
• здраво менгеме от бук.
• Съвместима с всички ръчни циркулярни триони,  

оберфрези и прободни триони.

Включва:
• 1 ъглов ограничител
• 1 успореден ограничител
• 1 предпазен ключ
• 1 лост
• 1 скоба
• 1 предпазен щит
• 4 пластмасови челюсти за хоризонтално 

фиксиране на детайла
• 2 уплътняващи пръстена 15 и 25 mm за фрезери.

Технически данни:
• Работна височина: 865 mm
• Макс. разтягане / с разтягащи челюсти: 120 / 620 mm
• Размер на тезгяха: 780 x 500 mm
• Плот за машина: 285 x 500 mm
• MDF плот: 495 x 500 x 23 mm
• Работни повърхности, изработени от MDF и лят алуминий
• Размери в работно положение: 940 x 640 x 865 mm
• Размери в сгънато положение: 640 x 1145 x 195 mm
• Тегло: 17 kg
• Максимална товароносимост: 200 kg
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4-в-1: маса за циркулярен трион, маса за рязане,  

маса за фрезоване и работна маса

Внимание:
използването на масата  
за фрезоване е възможно 
само в комбинация  
с успореден водач за 
фрезоване (арт. № 6901000)! 

Маса за циркулярен трион

Маса за прободен трион

Mаса за фрезоване

Мобилна работна станция

арт. № EAN  
4006885...

Описание за

6906000 ...690608 MASTER cut 1500 – маса за машини и работна маса EU, вкл. GB, IRL, DK
6906612 ...690660 MASTER cut 1500 – маса за машини и работна маса CH

Арт. № 6903000
max. Ø  160 mm

Арт. № 6904000
max. Ø  200 mm
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1 МАСИ ЗА МАШИНИ
1.4  Маси за машини

1.6  Водещи шини за циркуляри

Паралелно рязане Рязане по крива

Идеалният аксесоар за прецизна работа с прободен трион
Точно рязане благодарение на отличната видимост на маркираната линия и паралелния ограничител.  
По-малко остри ръбове с чисти ъгъли от горната страна на детайла – реже се от долната страна на материала.
• Две стоманени скоби за сигурно фиксиране към всяка работна маса с максимална дебелина 60 mm.
• Работен плот: 320 x 300 mm.
• Повърхност: галванизирана.
• за прободни триони: максимална дължина на ножа 100 mm.
• Включва: 1 паралелен ограничител.
• Опаковка: кутия.

Универсална и прецизна – водещата шина wolfcraft FKS 115  
е перфектният аксесоар за циркулярни триони
• Машина: всички предлагани на пазара циркулярни триони с дълбочина на рязане до 66 mm  

и с максимални размери на основния плот 120–200 x 260–385 mm.
• за точни, прави и дълги срезове, както и за ъглово рязане.
• за рязане или скъсяване на кухненски плотове, врати и т. н. 
• Гуменият кант намалява риска от прескачане, маркира ръба на рязане, като в същото време осигурява 

висока точност на рязането.
• Бърз и удобен монтаж на циркулярния трион – регулира се еднократно.
• Противоплъзгащата основа и двете скоби помагат за безопасното позициониране на инструмента.
• Може да бъде използвана безпроблемно в зони, далеч от краищата на детайла, както и за ъглово рязане. 
• Включва: 2 скоби.
• Опаковка: картонена кутия.
• Допълнителни аксесоари: 6911000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

6197000 ...619708 Маса за прободен трион 320 x 300 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

6910000 ...691001 FKS 115 – водеща шина 1150 x 242 x 50 mm 
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МАСИ ЗА МАШИНИ           1
1.6  Направляващи системи 

1.96  Аксесоари 

• Позволява точно обработване на големи детайли.
• Просто и бързо удължение за FKS 115.
• Дължина на направляващия механизъм: 230 cm.
• Възможно е удължаването с повече от 2 релси.
• Да се използва само с арт. № 6910000!
• Включва: 

1 алуминиева релса
1 удължаващ адаптор.

• Опаковка: кутия.
• Подходящ за арт. № 6910000.

• за стационарна работа с бормашина.
• затягащо устройство, съответстващо  

на стандартите на ЕС.
• Диаметър: 43 mm. 
• Опаковка: картон.
• Подходяща за:  

6906000, 6906506, 6906612.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

6911000 ...691100 Комплект за удължаване 1150 x 220 x 10 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6152000 ...615205 Държач за бормашина 
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1 МАСИ ЗА МАШИНИ
1.96  Аксесоари

Паралелният водач за фрезоване превръща MASTER cut в пълноценна маса за фрезоване.
• за детайли с дебелина до 40 mm.
• за фрезери с диаметър 27 mm.
• използваем само с арт. № 6900000, 6906000!
• Прецизен регулируем водач за перфектни резултати.
• Регулируем водач, който може да бъде приспособен към размера на фрезера.
• Блокировка за безопасност на паралелния водач за фрезоване посредством въртящи се фиксатори, не изисква инструмент.
• Конектор за прахоулавяне.
• Препоръка: за по-големи детайли е препоръчително да се използва ролкова стойка (напр. арт. № 6102300).
• Опаковка: кутия. 
• Тегло: 2,8 kg.
• Подходящ за 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612.

• за използване с ръчен циркулярен 
трион без опорен нож с MASTER  
cut 1500.

• Опаковка: найлонова.
• Подходящ за 6906000, 6906506, 

6906612.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6901000 ...690103 Паралелен водач за фрезоване

арт. № EAN  
4006885...

Описание за

6903000 ...690301 Опорен нож за дискове с диаметър до 160 mm
6904000 ...690400 Опорен нож за дискове с диаметър 161 – 200 mm

6903000 6904000



13

Затягащи и работни маси           2

13



14

2 Затягащи и работни маси
2.1  Затягащи маси 
MASTER 700 – затягаща маса и маса за машини

нова затягаща маса с 
регулируема височина – 
ненадмината гъвкавост, 
съчетана с модерен дизайн.
• Плот на масата, изработен  

от MDF с дебелина19 mm,  
с бестепенно наклоняване  
от 0о до 70о.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6908000 ...690806 MASTER 700 – затягаща работна маса

Технически данни:
• Работна височина: 780 – 950 mm
• Макс. разтягане / с разтягащи челюсти: 130 / 435 mm
• Работен плот: 680 x 390 mm
• Максимална товароносимост: 150 kg
• затягаща система: въртящи се дръжки, челюсти за  

 фиксиране на шпиндела
• Работна повърхност: MDF, накланящ се от 0о до 70о плот
• Основна рамка: здрава система за бързо сгъване,  

 вградено отделение за инструменти
• Размери в монтирано положение: 680 x 780–950 x 525 mm
• Размери в сгънато положение: 680 x 960 x 185 mm
• Тегло: 14,5 kg

• Бърз и лесен монтаж на стационарни принадлежности като потапящ се циркулярен трион  
и стойка за бормашина във фиксиращите слотове на MDF плота. 

• нова здрава и стабилна основна рамка със Z-образна форма, осигуряваща ергономична 
работа както в стоящо, така и в седнало положение.

• Вградена компресионна пружина, улесняваща регулирането на височината. 
• Система за бързо сгъване за пестене на място при съхранение. 
• Включва 4 захващащи челюсти за фиксиране на кръгли и плоски детайли. 
• Включва 2 предпазни челюсти за дълги кръгли предмети като тръби и др. 
• С 4 двустранни щифта за поддържане на плоскости при боядисване – от едната страна  

с остра, а от другата – с плоска противоплъзгаща се основа.
• Опаковка: кутия.
• Допълнителни продукти: 6102300, 6119973.
• Допълнителни аксесоари: 6171000, 6176000.
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Затягащи и работни маси           2
2.1  Затягащи маси 

Затягаща и работна маса с регулируема височина
MASTER 600 – затягаща и работна маса

Подходящата работна височина  
за всички нужди! Регулирането  
на височината осигурява  
ергономична работна позиция  
при всички височини както  
в седнало, така и в седящо положение. 
• Регулиране на височината  

със защита от падане на детайла.
• По-голяма работна повърхност на  

масата благодарение на  
разширяващата плоскост. 

• Безстепенното наклоняване  
на масата между 0о и 65о осигурява  
нови области на приложение.

• Магнит в MDF панела  
за съхранение на винтове и пирони. 

• здрава основна рамка, която може да бъде 
сгъната бързо, за да спести пространство  
при съхранение. 

• Опаковка: кутия.
• Допълнителни продукти: 6102300,  

6119973.
• Допълнителни аксесоари: 6171000,  

6172000, 6174000, 6176000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6182000 ...618206 MASTER 600 – затягаща работна маса

Технически данни:
• Работна височина: 780 – 950 mm
• Макс. разтягане / с разтягащи челюсти: 115 / 435 mm
• Работна повърхност: 650 x 420 mm
• Макс. товароносимост: 120 kg
• Макс. ъгъл на затягане: 10o

• затягаща система: въртящи се дръжки, челюсти за фиксиране  
 на шпиндела

• Помощ при регулиране: скала
• Работна повърхност: MDF, накланящ се от 0о до 65o плот
• Основна рамка: здрава система за бързо сгъване,  

 вградено отделение за инструменти
• Включва:

4 пластмасови челюсти за хоризонтално фиксиране на детайла
2 допълнителни челюсти за захващане на кръгли детайли
1 разширяваща плоскост.

• Размери в работно положение: 650 x 780–955 x 420–530 mm
• Размери в сгънато положение: 650 x 1065 x 210 mm
• Тегло: 15,1 kg

Може да бъде сгъната, за да спести 
пространство при съхранение

Безстепенното наклоняване на 
масата между 0 и 65° осигурява 
нови области на приложение 

Пластмасови челюсти за 
хоризонтално фиксиране на детайла
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2 Затягащи и работни маси
2.1  Затягащи маси

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6177000 ...617704 MASTER 200 – затягаща работна маса

Универсална затягаща и работна маса
MASTER 200 – затягаща и работна маса

здрава универсална затягаща работна маса, незаменим помощник за всяка 
работилница и домакинство.
• 2 MDF плота, предният се регулира с 2 въртящи се дръжки.
• здрава основна рамка, която може да се сгъне бързо, за да се спести място.
• Вградено отделение за инструменти.
• Опаковка: кутия.
• Допълнителни продукти: 6102300, 6119973.
• Допълнителни аксесоари: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000.

Технически данни:
• Работна височина: 800 mm
• Макс. разтягане / с разтягащи челюсти: 145 / 365 mm
• Работна повърхност: 645 x 300 mm
• Максимална товароносимост: 180 kg
• Макс. ъгъл на затягане: 14o

• затягаща система: дръжки, челюсти за фиксиране на шпиндела
• Помощ при настройването: скала
• Работен плот: MDF
• Основна рамка: здрава система за бързо сгъване,  

 вградено отделение за инструменти
• Включва: 4 пластмасови челюсти за хоризонтално  

 фиксиране на детайла
• Размери в монтирано положение: 645 x 800 x 300–450 mm
• Размери в сгънато положение: 645 x 1205 x 200 mm
• Тегло: 11,9 kg

Може да бъде сгъната за спестяване 
на пространство
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Затягащи и работни маси           2
2.1  Затягащи маси

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6174000 ...617407 4 пластмасови челюсти

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6172000 ...617209 4 захващащи челюсти 

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6171000 ...617100 2 челюсти

• Опаковка: найлонова.  
• Подходящи за 6177000, 6182000,  

6906000, 6906506, 6906612

• за всички работни плотове с отвор  
20 mm.

• Пластмасови челюсти за хоризонтално 
фиксиране на детайла.

• Опаковка: найлонова.
• Подходящи за 6177000, 6182000,  

6906000, 6906506, 6906612.

• защита на детайлите от повреждане.
• V-образен канал за захващане на кръгли детайли.
• Опаковка: найлонова.
• Подходящи за 6177000, 6182000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000.

Аксесоари



18

2 Затягащи и работни маси

• за всички работни плотове с отвор 
20 mm. 

• Опаковка: найлонова. 
• Подходящи за 6177000, 6182000, 

6906000, 6906506, 6906612, 
6908000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6176000 ...617605 2 бързозатягащи елемента 

2.1  Затягащи маси
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Затягащи и работни маси           2
2.3  Сервизно оборудване

19



20

2 Затягащи и работни маси
2.3  Сервизно оборудване
Държачи и поставки за инструменти

• за съхранение на отвертки. 
• Опаковка: найлонова. 
• Подходящ за 6085000, 6086000.

• за съхранение на свредла.
• Опаковка: найлонова.
• Подходящ за 6085000, 6086000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6804000 ...680401 Държач за свредла

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6801000 ...680104 Държач за отвертки
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3 СиСтеми за транСпортиране
3.1  Колички
Багажна и градинска количка в едно
TS 1000 – система за транспортиране

Функция градинска 
количка
• Различните позиции на 

ръкохватката позволяват 
оптимално наклоняване и 
управление.

• Дръжки с предпазни скоби.
• Висока задна част, 

перфектна за високи 
предмети и тежки товари.

Функция транспортна 
количка
• Лесно товарене 

благодарение на неголямата 
височина.

• Лесно превозване на 
различни товари.

• Висока задна част, 
перфектна за високи 
предмети и тежки товари.

• С едно преместване на 
двата палеца се превръща 
от градинска в багажна 
количка.

• закръглени напречни опори 
и задна стена за здраво 
фиксиране на кръгли 
предмети.

• С ниска си платформа е идеална за транспортиране на по-дълги предмети.
• Пневматични колела за лесно и удобно транспортиране.
• Подходяща за използване по стъпала: регулируемият ъгъл на наклона гарантира 

оптимална устойчивост на товара във всяка ситуация.
• защита от преобръщане дори и с много тежки товари.
• идеална за тежка градинска мебел, дърва за огрев, и др.
• Опаковка: кутия.

Технически данни:
• Макс. товароносимост  

като багажна количка: 150 kg
• Макс. товароносимост  

като градинска количка: 200 kg
• Размери в работно положение: 610 x 1260 x 550 mm
• Размери в сгънато положение: 610 x 800 x 520 mm
• Тегло: 15 kg

Превръща се от багажна в градинска 
количка само с едно преместване на 
двата палеца

Може да бъде сгъната за спестяване 
на място при съхранение

Функция багажна количка

Функция градинска количка

Може да бъде съхранявана по удобен 
начин

арт. № EAN  
4006885...

Описание

5520000 ...552005 TS 1000 – система за транспортиране
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СиСтеми за транСпортиране           3
3.1  Колички

Високопроизводителна професионална багажна количка –  
сгъваема и подходяща за използване по стъпала
TS 1500 – система за транспортиране

• Голяма платформа за 
транспортиране на обемни 
товари като перални, 
хладилници и т.н. 

• Удобно и безопасно 
транспортиране благодарение  
на ергномичните дръжки.

Технически данни:
• Вариант: платформа с товароносеща площ 590 x 370 mm
• Макс. височина: 1240 mm
• Макс. товароносимост: 200 kg
• Размери в работно положение: 660 x 1240 mm
• Размери в сгънато положение: 600 x 990 x 110 mm
• Тегло: 10,4 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание

5525000 ...552500 TS 1500 – система за транспортиране

• Въпреки максималната 
товароносимост 200 kg, 
количката се сгъва лесно 
благодарение на уникалния 
механизъм.

• Разтегателна ръкохватка със система за централно заключване.
• Лесно и удобно транспортиране – с големи колела от разпенен пенополистирол, всяко  

едно с по 2 сачмени лагера.
• закръглени напречни опори и задна стена за здраво фиксиране на кръгли предмети.
• Опаковка: индивидуална.
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3 СиСтеми за транСпортиране
3.1  Колички

арт. № EAN  
4006885...

Описание

5501000 ...550100 TS 850 – система за транспортиране

Технически данни:
• Макс. височина: 1100 mm
• Макс. товароносимост: 100 kg
• Размери в работно положение: 540 x 1110 x 470 mm
• Размери в сгънато положение: 500 x 820 x 77 mm
• Тегло: 5,6 kg

• Благодарение на „умния“ 
механизъм за бързо сгъване 
количката винаги е подръка.

• Прибираща се ръкохватка 
с бутон за централно 
заключване. 

• Лесно наклоняване  
с помощта на здравата 
напречна опора. 

• закръглена напречна  
опора – идеална за транспортиране на кръгли предмети.

• закръглена дръжка за удобен захват при превозването на обемисти предмети.  
• изключително универсална благодарение на „умната“ система за фиксиране в 3 точки с много 

позиции за окачване.
• Височината от 110 cm позволява ергономично транспортиране без умора.
• широки профилни колела, подходящи за стъпала и на открито.
• Опаковка: индивидуална.

Багажна количка за всички ваши нужди – удобна и спестяваща място
TS 850 – система за транспортиране
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СиСтеми за транСпортиране           3
3.1  Колички

арт. № EAN  
4006885...

Описание

5505000 ...550506 TS 600 – система за транспортиране

Технически данни:
• Макс. височина: 1050 mm
• Макс. товароносимост: 70 kg
• Размери в работно положение: 430 x 1050 x 445 mm
• Размери в сгънато положение: 430 x 730 x 60 mm

• Благодарение на 
автоматичната система за 
трансформация колелата и 
платформата се разгъват 
само с едно движение.

• изключително компактна в 
сгънат вид.

• Плавно регулиране на 
височината за удобно използване.

• закръглена напречна опора – идеална за транспортиране на кръгли предмети.  
• закръглена дръжка за удобен захват при превозването на обемисти предмети. 
• изключително универсална благодарение на „умната“ система за фиксиране в 2 точки  

с много позиции за окачване.
• Лесна за пренасяне заради ниското тегло от само 3,9 kg. 
• Опаковка: индивидуална.

Мобилна багажна количка – сгъваема и здрава
TS 600 – система за транспортиране
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3 СиСтеми за транСпортиране
3.1  Колички

арт. № EAN  
4006885...

Описание

5530000 ...553002 TS 300 – система за транспортиране

Малка, но здрава багажна количка
TS 300 – система за транспортиране

Технически данни:
• Макс. височина: 910 mm
• Макс. товароносимост: 30 kg
• Размери в работно положение: 40 x 910 x 370 mm
• Размери в сгънато положение: 340 x 510 x 60 mm
• Тегло: 3 kg

• Транспортна система с 
неколкократно сгъване! 
Лесна за употреба – 
компактна, не заема 
много място в багажника. 
ниското й тегло я прави 
перфектен придружител 
при пазаруване, особено за 
жени.

• Двустепенно плавно 
регулиране на височината.

• Специална ръкохватка задейства автоматичния механиъм за отваряне на колелата  
и платформата. 

• Четириточкова пластмасова задна стена.
• изключително компактна, с дебелина едва 60 mm в сгънат вид, тя винаги е готова  

за употреба в багажника или в дома.
• Опаковка: индивидуална.
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4.1  Бързопритягащи стеги
EHZ PRO 100 – бързопритягаща стяга

Мощна стяга за професионална работа

Безпроблемно превръщане  
в разтегател

Лесна за използване и надеждно  
затягаща благодарение на ергономичната 
ръкохватка с противоплъзгаща зона 

• Бързо, безопасно и удобно стягане само с една ръка.
• здрава и мощна – сила на затягане до 120 kg.
• Лесна за използване и надеждно затягаща благодарение на ергономичната ръкохватка  

с противоплъзгаща зона. 
• за професионалисти: безпроблемно превръщане в разтегател чрез натискане на един бутон.
• Равномерно и щадящо детайла разпределяне на затягащата сила благодарение на широката 

захващаща повърхност и особено голямото разстояние между челюстите – 100 mm. 
• Висококачествена шина, осигуряваща голяма и неотслабваща сила на затягане.
• изключително лесно освобождаване на затягането чрез лостов механизъм.
• Кръстообразно разположени канали за сигурно захващане на кръгли детайли.
• Регулируемите дистанциращи елементи предпазват детайла и служат като опора.
• Допълнителни аксесоари: 3037000, 3038000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина широчина  
на захващане

Диапазон  
на разтягане

3030000 ...303003 EHZ PRO 100-150 – бързопритягаща стяга 100 mm 150 mm 210 – 410 mm
3031000 ...303102 EHZ PRO 100-300 – бързопритягаща стяга 100 mm 300 mm 210 – 560 mm
3032000 ...303201 EHZ PRO 100-450 – бързопритягаща стяга 100 mm 450 mm 210 – 710 mm
3033000 ...303300 EHZ PRO 100-700 – бързопритягаща стяга 100 mm 700 mm 210 – 960 mm
3034000 ...303409 EHZ PRO 100-915 – бързопритягаща стяга 100 mm 915 mm 210 – 1175 mm



Затягащи инструменти           4

29

4.1  Бързопритягащи стеги
EHZ PRO 65 – бързопритягаща стяга

EHZ – мини бързопритягащи стеги 

Бързо, безопасно и удобно стягане само с една 
ръка

за професионалисти: безпроблемно превръщане  
в разтегател чрез натискане на един бутон

Мощна стяга за професионална работа
• Бързо, безопасно и удобно стягане само с една ръка.
• здрава и мощна – сила на затягане до 90 kg.
• Лесна за използване и надеждно затягаща благодарение на ергономичната 

ръкохватка с противоплъзгаща зона. 
• за професионалисти: безпроблемно превръщане в разтегател чрез натискане на един бутон.
• Равномерно и щадящо детайла разпределяне на затягащата сила благодарение на широката захващаща повърхност  

и голямото разстояние между челюстите – 65 mm. 
• Висококачествена шина, осигуряваща голяма и неотслабваща сила на затягане.
• изключително лесно освобождаване на затягането чрез лостов механизъм.
• Кръстообразни канали за сигурно захващане на овални детайли.
• Допълнителни аксесоари: 3037000.
• Подходяща за 6902000, 6902506, 6902612.

Малкият брат на бързопритягащата стяга
• за бързо и прецизно захващане на малки детайли, например при изработката на макети.
• Мини бързопритягащата стяга притежава всички технически предимства на нейния по-голям двойник.  
• Опаковка: картон.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина широчина  
на захващане

Диапазон  
на разтягане

3456000 ...345607 EHZ 65-150 – бързопритягаща стяга 65 mm 150 mm 160 – 320 mm
3457000 ...345706 EHZ 65-300 – бързопритягаща стяга 65 mm 300 mm 160 – 470 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина широчина  
на захващане

Диапазон  
на разтягане

3455100 ...345515 EHZ 40-110 – мини бързопритягащи стеги 40 mm 110 mm 100 – 210 mm



4 Затягащи инструменти

30

EHZ Easy – бързопритягаща стяга

За работа с една ръка – практична – просто гениална
изгодната алтернатива – идеална за любители и професионалисти  
• Просто използване на основните функции за затягане и освобождаване на затягането.
• Сила на затягане до 90 kg.
• Благодарение на оптималната ергономичност на ръкохватката стягата винаги лежи удобно в ръката.
• Безпроблемно превръщане в разтегател чрез натискане на един бутон.
• закалена стомана и пластмаса, армирана със стъкловлакна.
• Опаковка: с етикет.
• Допълнителни аксесоари: 3037000, 3038000.

Безпроблемно превръщане в разтегател

4.1  Бързопритягащи стеги

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина широчина  
на захващане

Диапазон  
на разтягане

3020000 ...302006 EHZ Easy 75-150 – бързопритягаща стяга 75 mm 150 mm 180 – 390 mm
3021000 ...302105 EHZ Easy 75-300 – бързопритягаща стяга 75 mm 300 mm 180 – 540 mm
3023000 ...302303 EHZ Easy 75-500 – бързопритягаща стяга 75 mm 500 mm 180 – 740 mm
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4.3  Винтови стеги 
SZ Винтови стеги

Класически инструмент с нов функционален дизайн

Ергономична, с иновативни характеристики, за множество приложения – винаги актуална.
• Ергономична форма на ръкохватката с противоплъзгащо покритие за оптимално прилагане  

на силата.
• Галванизиран винт с трапецовидна резба за оптимално предаване на силата.
• нова конструкция на затягащата планка с плоска подложка от задната страна – много 

практична при лепене.
• не се плъзга или разтяга самоволно – оребрените краища осигуряват здраво фиксиране. 
• Без деформация на висококачествената затягаща шина с кух профил дори при широки захвати.
• Опаковка: с етикет.
• Допълнителни аксесоари: 3037000.

новата конструкция на затягащата планка 
с плоска подложка от задната страна – 
особено практична при лепене

Ергономична форма на ръковатката 
с противоплъзгащо покритие за 
оптимално прилагане на силата

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина широчина  
на захващане

3610000 ...361003 SZ 80-150 – винтова стяга 80 mm 150 mm
3611000 ...361102 SZ 80-300 – винтова стяга 80 mm 300 mm
3612000 ...361201 SZ 80-450 – винтова стяга 80 mm 450 mm
3620000 ...362000 SZ 120-300 – винтова стяга 120 mm 300 mm
3621000 ...362109 SZ 120-450 – винтова стяга 120 mm 450 mm
3622000 ...362208 SZ 120-700 – винтова стяга 120 mm 700 mm
3623000 ...362307 SZ 120-1000 – винтова стяга 120 mm 1000 mm
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4.3  Винтови стеги 

SZ винтови стеги за любители

SC винтова стяга

Добро качество с отлично съотношение цена–възможности

• затягащо рамо, изработено от специален цинк, излят под налягане. 
• Профилна шина с двустранно оребрение за предотвратяване на приплъзването.
• Гладка горна затягаща планка за стабилна повърхност – идеална при лепене.
• Галванизиран винт с трапецовидна резба.
• Подвижна притискаща планка, изработена от подсилен със стъкловлакна полиамид.
• Допълнителни аксесоари: 3037000.

• затягащи челюсти от ковък чугун, усилен с гофриран профил.
• направляваща шина, усилена с кух профил.
• Профилна шина с оребрение за предотвратяване на приплъзването.
• С пластмасова дръжка.
• Допълнителни аксесоари: 3037000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина широчина  
на захващане

3607000 ...360709 SZ 50-100 – винтова стяга за любители 50 mm 100 mm
3606000 ...360600 SZ 50-150 – винтова стяга за любители 50 mm 150 mm
3605000 ...360501 SZ 50-200 – винтова стяга за любители 50 mm 200 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина широчина  
на захващане

3057000 ...305700 SC 80-150 – винтова стяга 80 mm 150 mm
3058000 ...305809 SC 80-200 – винтова стяга 80 mm 200 mm
3059000 ...305908 SC 80-300 – винтова стяга 80 mm 300 mm
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4.4  Стеги тип чирак

Универсална стяга за изключително прецизно фиксиране
• Дълги, заострени затягащи челюсти, услесняващи захващането  

в тесни пространства.
• Голямата дълбочина на захващане позволява работа в области,  

отдалечени от краищата на детайла.
• Опаковка: с етикет.

• Подвижните затягащи челюсти прилягат плътно към детайла.  
• Разположени на кръст V-образни канали за захващане на кръгли предмети.
• Опаковка: с етикет.

Подвижни затягащи челюсти, регулиращи се 
спрямо детайла с едно движение на китката

Голямата дълбочина на захващане позволява работа 
в области, отдалечени от краищата на детайла

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

3630000 ...363007 FZ 40 – стяга тип чирак 40 mm
3631000 ...363106 FZ 60 – стяга тип чирак 60 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

3633000 ...363304 MT 70 – стяга тип чирак със заострени челюсти 70 mm
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4.4  Стеги тип чирак

microfix – пружинна стяга с магнит
Пружинната стяга с магнит се захваща върху всички магнитни повърхности и може да се използва за дебели, тежки и безформени 
предмети.  
• С приложение в бита за подреждане или осигуряване на лесен достъп до списъци за пазаруване, покани, картички, писма, 

рисунки и т.н. 
• Вариант: с магнит.
• Предлага се в различни цветове.
• Опаковка: индивидуална.

Стяга тип чирак за изключително точно фиксиране
• за прецизна работа при изработката на макети и други фини дейности. 
• Дълги и тънки затягащи челюсти за работа на труднодостъпни места.  
• заострени краища на челюстите.
• затягащи челюсти от мека пластмаса със сложна форма за сигурен захват. 
• Опаковка: картон.

Дълги и тънки затягащи челюсти за работа  
на труднодостъпни места

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

Сила  
на затягане

3010000 ...301009 microfix XS – мини пружинна стяга 15 mm 50 g

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

3431000 ...343108 microtip 60 – прецизна стяга тип чирак (2 бр.) 60 mm
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4.5  Пружинни стеги 

Помощник за бързо фиксиране
не само за внимателно закрепване на детайли с деликатни повърхности,  
но и за мощно затягане с до два пъти по-голяма сила от конвенционалната пружинна 
стяга.
• Голямата дълбочина на захвата позволява работата в области, отдалечени от краищата на детайла.
• Дългите заострени челюсти правят лесно затягането в тесни пространства. 
• Подсилена със стъкловлакна пластмаса.
• Противоплъзгащи вложки на дръжката за сигурен захват. 
• Опаковка: двоен блистер.

Перфектната стяга за любителски или домашни ремонти
• Сила на затягане с разпределено натоварване – идеално за крехки детайли. 
• Подвижни, защитаващи повърхността лапи с двоен канал за напречно захващане на 

кръгли детайли.
• Разположените под ъгъл захващащи лапи способстват за оптималното разпределение на силата  

и максимална широчина на затягане.
• Противоплъзгащи вложки на дръжката за сигурен захват.
• Опаковка: с етикет.

Голямата дълбочина на захвата позволява работата 
в области, отдалечени от краищата на детайла 

Дългите заострени челюсти позволяват затягане в 
тесни пространства

Разположените под ъгъл захващащи лапи 
способстват за оптималното разпределение на 
силата и максимална широчина на затягане

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

3634000 ...363403 MTR 70 – пружинна стяга със заострени краища 70 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

3016000 ...301603 FZR 30 – пружинна стяга за любители 30 mm
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4.5  Пружинни стеги

не само за внимателно фиксиране на детайли с деликатна повърхност, но и за здраво затягане  
със сила до два пъти по-голяма от тази на конвенционалните пружинни стеги.
• здрав тресчотен механизъм с патентована механика за лесно отключване и/или отваряне. 
• Голямо разнообразие от приложения: хоби, къмпингуване, в работилницата, градината и домакинството.
• Опаковка: картон.

Мини клещи за бързо и прецизно захващане
• Подвижни затягащи лапи, прилягащи плътно към детайла.  
• Лесно освобождаване чрез натискане на бутон.
• Опаковка: картон.

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

3615000 ...361508 FZR 40 – пружинна стяга 40 mm
3616000 ...361607 FZR 60 – пружинна стяга 60 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

3453000 ...345300 quickfix S 30 – мини бързозатягащи клещи (2 бр.) 30 mm
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4.6  Колани за укрепване на товари
Колани за укрепване на товари с механизъм за навиване

Колани за укрепване на товари с тресчотен механизъм

3683000 3271000

• Опъването и навиването на колана е като лесно като детска игра.
• Бързо фиксиране с едно издърпване.
• Механизъм за бързо и точно навиване на колана без усукване.
• В съответствие с DIN EN 12195-2:2001-02.
• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 3283000, 3284000.

• Безкомпромисна сигурност  
и постоянен контрол на качеството. 

• В съответствие с  
DIN EN 12195-2:2001-02.

• Опаковка: индивидуална.
• Допълнителни аксесоари: 3283000, 

3284000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Версия Сила  
на затягане

Дължина  
на колана

3683000 ...368309 Колан за укрепване на товари С механизъм за навиване 100 kg 4 m
3271000 ...327108 Колан за укрепване на товари С кука и механизъм за навиване 100 kg 4 m

арт. № EAN  
4006885...

Описание Версия Сила  
на затягане

Дължина  
на колана

3273000 ...327306 Колан за укрепване на товари 1000 kg 5 m
3274000 ...327405 Колан за укрепване на товари С кука 1000 kg 5 m
3275000 ...327504 Колан за укрепване на товари 2000 kg 6 m
3276000 ...327603 Колан за укрепване на товари С кука 2000 kg 6 m
3278000 ...327801 Колан за укрепване на товари С кука 4000 kg 8 m
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4.7  Стеги за рамки

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дължина  
на колана

3441000 ...344105 Стяга за рамки 4 m

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дължина  
на колана

3416000 ...341609 Стяга за рамки 4 m

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дължина  
на колана

3681000 ...368101 Бързопритягаща стяга за рамки 5 m

• С притягащите сегменти може да се 
използва като стяга за рамки.

• Без притягащите сегменти се 
използва като стандартен колан с 
тресчотка. 

• Включва: 4 притягащи сегмента.
• Опаковка: блистер.

Практична бързопритягаща стяга за рамки – втората ръка остава свободна за изравняване!
• С автоматично изтеглящ се колан за бързо предварително затягане.
• Механизмът с тресчотка дава възможност за постепенно затягане – от хлабаво до изключително здраво.
• надеждно захващане на предметите благодарение на еластичните притягащи сегменти. 
• Ергономична двукомпонентна ръкохватка.
• Включва: 4 пластмасови притягащи сегмента.
• Опаковка: двоен блистер.

• идеалният помощник при лепене на 
рамки за картини, мебели, полици и 
други детайли.

• Безстепенно регулиране на опъна 
чрез зъбно колело и запиращ палец.

• шпиндел с трапецовидна резба за 
надеждно допълнително регулиране 
на затягането.

• изключително устойчив на износване 
найлонов колан.

• Включва: 4 пристягащи сегмента.
• Опаковка: двоен блистер.
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4.8  Залепващи ленти с велкро

4.9  Ластици за багажник

арт. № EAN  
4006885...

Описание Версия Дължина  
на лентата

3285000 ...328501 залепваща лента зелена, за градинарство 5 m

арт. № EAN  
4006885...

Описание Версия Дължина  
на лентата

3286000 ...328600 залепваща лента черна, за бита 5 m

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дължина  
на ластика

3293000 ...329300 5 ластика за багажник 0,5 m

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дължина  
на въжето

Диаметър  
на ластика

3290000 ...329003 2 ластика за багажник 0,4 m 10 mm
3291000 ...329102 2 ластика за багажник 0,7 m 10 mm
3292000 ...329201 2 ластика за багажник 1 m 10 mm

• за щадящо фиксиране на растения  
в дома или градината.

• Реже се на необходимата дължина.
• Опаковка: картон.

• за съхраняване и фиксиране на  
1001 неща в дома.

• Реже се на необходимата дължина.
• Опаковка: картон.

• Универсално приложими за мотор, 
кола или в дома.

• Висококачествена изработка.
• Пластмасови куки с метална 

сърцевина, здрави и предпазващи 
материала.

• Опаковка: найлонова.

• Опаковка: найлонова.
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4.10  Ъглови стеги

За многоцелево и бързо затягане – „третата ръка“ на майстора
• затягащо устройство за ъглови съединения 90о, водач на триони при рязане под 45о и менгеме за 

работна маса.
• Монтажен помощник за изравняване и фиксиране на детайли при коване, заваряване или завинтване. 
• Опаковка: картон

• Бързо и лесно захващане на дъски и рамки под ъгъл 90о при изработването на полици,  
неголеми шкафчета или рамки. 

• Монтажен помощник при фиксиране, завинтване и лепене. 
• за ъглови и T-образни съединения и при различна дебелина на летвите.
• за летви с дебелина 10 – 22 mm.
• за работа с една ръка – вторта ръка е свободна и може да придържа детайла.
• Опаковка: картон.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

3051000 ...305106 ES 22 – ъглови стеги (2 бр.)

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

широчина  
на челюстите

3415000 ...341500 Мобилна стяга 65 mm 68 mm



Затягащи инструменти           4

41

4.11  Специални затягащи инструменти

• за фиксиране на детайли към работната повърхност.
• за всички работни маси с отвори 20 mm в работната повърхност  

(съвместима с всички работни маси wolfcraft).
• Включва горна затягаща челюст, която може да бъде използвана и като стандартна стяга.
• Бързопритягаща стяга.
• Опаковка: картон.

• за фиксиране на кантиращи летви или фурнири.
• за точково залепване върху повърхност (напр. декоративен елемент върху лицевата страна на вратата).
• аксесоар за всички бързопритягащи или винтови стеги с шина макс. 8 x 30 mm.
• Разширява функционалните възможности на стегите с шина.
• Опаковка: картон.
• Подходящ за: 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 

3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

Сила  
на затягане

3036000 ...303607 PRO 65-150-W – стяга за работна маса 120 mm 90 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

Сила  
на затягане

3037000 ...303706 KS 24 – стяга за кантове (2 бр.) 24 mm 30 kg



4 Затягащи инструменти

42

4.11  Специални затягащи инструменти

• за комбиниране на две бързопритягащи стеги (PRO – арт. № 3030000 – 3034000  
или Easy – арт. № 3020000 – 3023000).

• Възможност за разтягане до 200 mm (с 2 PRO 100-915 бързопритягащи стеги + адаптор).
• идеален при лепене на мебели или закрепване на големи детайли.
• Опаковка: картон.
• Подходящ за 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

3038000 ...303805 Connector PRO/Easy – адаптор за бързопритягаща стяга



Свързване на дървени детайли           5

4343



5 Свързване на дървени детайли

44

5.1  Дюбелни съединения

• за дюбелни съединения, за пробиване на редица отвори в рaфтове и шкафове,  
за пробиване на отвори за куки и обков в мебелното производство. 

• за едновременната направа на редица отвори за дюбели в детайли с дължина  
до 600 mm и дебелина 12 – 40 mm.

• Със сменяеми втулки за пробиване с диаметър 5, 6, 8 и 10 mm.
• Стандартно разстояние между отворите 32 mm.
• Опаковка: кутия.
• Допълнителни аксесоари: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 

2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000.

Универсален шаблон за бързо закрепване с дюбели за изработване на ъглови,  
T-образни и плоски съединения  
• за дървени дюбели 6, 8 и 10 mm.
• за плоскости с дебелина 12 – 30 mm.
• Опаковка: двоен блистер.
• Допълнителни аксесоари: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000,  

2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4640000 ...464001 шаблон за дюбели

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4650000 ...465008 шина-шаблон за дюбели

Шаблон за дюбели 
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5.1  Дюбелни съединения

• Отговарят на DIN 68150.
• Материал: изсушена букова 

дървесина.
• Опаковка: найлонова.
• Подходящ за 3750000, 4640000, 

4650000.

Захващане, пробиване и монтиране на дюбели – без измерване и маркиране
• за дюбели 6, 8 и 10 mm.
• за плоскости с дебелина 12 – 30 mm.
• за всички видове дюбелни съединения.
• Включва:

1 устройство за подготовка на съединения с дървени дюбели, 2 бр.
1 свредло за дърво, ø 8 mm
1 дълбочинен ограничител, ø 8 mm
40 дървени дюбела, ø 8 mm.

• Опаковка: двоен блистер.
• Допълнителни аксесоари: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 

2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

3750000 ...375000 Универсален комплект за дюбелни съединения

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Приложение Дължина

2905000 ...290501 200 дюбела 6 mm за плоскости с дебелина 12 – 14 mm 30 mm
2906000 ...290600 50 дюбела 6 mm за плоскости с дебелина 12 – 14 mm 30 mm
2907000 ...290709 150 дюбела 8 mm за плоскости с дебелина 15 – 18 mm 40 mm
2908000 ...290808 40 дюбела 8 mm за плоскости с дебелина 15 – 18 mm 40 mm
2909000 ...290907 120 дюбела 10 mm за плоскости с дебелина 19 – 30 mm 40 mm
2910000 ...291003 30 дюбела 10 mm за плоскости с дебелина 19 – 30 mm 40 mm

Дървени дюбели
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5.1  Дюбелни съединения

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър

2755000 ...275508 3 ограничителя на дълбочината 6, 8, 10 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър

2751000 ...275102 3 ограничителя на дълбочината 6, 8, 10 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър

2730000 ...273009 3 свредла за дърво 6, 8, 10 mm

• за дърво, шперплат, ПДЧ, гипсфазер.
• Вариант: с центриращ връх.
• Материал: хром-ванадиева стомана.
• Включва: 3 ограничителя на дълбочината с диаметър 6, 8, 10 mm.
• Опаковка: двустранен картон с блистер.
• Подходящ за 3750000, 4640000, 4650000.

• за всички видове спирални свредла за дърво с диаметър 6, 8, 10 mm. 
• Опаковка: блистер.

• за всички свредла с диаметър 6, 8, 10 mm.
• Прецизно регулиране дълбочината на пробиване.
• Фиксират се лесно и сигурно върху свредлото. 
• Без наклоняване на свредлото благодарение на иновативния дизайн.
• Материал: лят цинк.
• Включва: 1 шестостенен ключ.
• Опаковка: блистер.

Ограничители на дълбочината

Свредла за дърво
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5.1  Дюбелни съединения

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Приложение

2911000 ...291102 4 центъра за дибли 6 mm за плоскости с дебелина 12 – 14 mm
2912000 ...291201 4 центъра за дибли 8 mm за плоскости с дебелина 15 – 18 mm
2913000 ...291300 4 центъра за дибли 10 mm за плоскости с дебелина 19 – 30 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4645000 ...464506 Универсален комплект за дюбелни съединения

• за прецизно маркиране на дюбелни 
отвори.

• Опаковка: блистер.

Пълен стартов комплект
• за дюбели 6, 8 и 10 mm.
• за всякакъв тип дървени дюбелни съединения – точни и стабилни 

ъглови, Т-образни и плоскостни съединения.
• Включва:

1 шаблон за дюбели
26 дървени дюбела, ø 6 mm
22 дървени дюбела, ø 8 mm
16 дървени дюбела, ø 10 mm 
3 свредла за дърво, ø 6, 8, 10 mm
6 центъра за дибли, от всеки по 2 бр., ø 6, 8, 10 mm 
3 дълбочинни ограничителя, ø 6, 8, 10 mm
1 лепило за дърво, 20 ml.

• В пластмасово куфарче.

Център за дибли

Комплекти
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5.1  Дюбелни съединения

• за отвори на дюбелни съединения.
• за прецизно маркиране на отворите за дюбели.
• за дърво, шперплат, ПДЧ, гипсфазер.
• Свредло с прецизно шлифован режещ ръб и центриращ връх.
• Дълбочината на рязане се регулира с ограничител.  
• Опаковка: двустранен картон с блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва

2916000 ...291607 Комплект за дюбелни съединения 4 центъра за дибли, ø 6 mm
1 свредло, ø 6 mm
1 ограничител на дълбочината, ø 6 mm
25 дюбела, ø 6 mm

2917000 ...291706 Комплект за дюбелни съединения 4 центъра за дибли, ø 8 mm
1 свредло, ø 8 mm
1 ограничител на дълбочината, ø 8 mm
22 дюбела, ø 8 mm

2918000 ...291805 Комплект за дюбелни съединения 4 центъра за дибли, ø 10 mm
1 свредло, ø 10 mm
1 ограничител на дълбочината, ø 10 mm
19 дюбела, ø 10 mm
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5.3 Съединения с плоски дибли

• за всички видове дърво и ПДЧ. 
• Материал: закален волфрамов карбид.
• Опаковка: картон.
• Подходящ за 2920000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

2920000 ...292000 Приставка за монтиране на плоски дибли 135 x 140 x 400 mm 1,15 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър за отвори  
с диаметър

2924000 ...292406 Резервна дисков нож за нутове 100 mm 22,2 mm

Приставка за монтиране на плоски дибли

Резервен дисков нож за нутове

Многофункционална приставка за обработка на дърво
• Машина: за всички видове ръчни ъглошлайфи с шпиндел с резба M14 и резба  

на отворите за закрепване на ръкохватката M6, M8 или M10.
• за дървени съединения с плоски дибли.
• Обрязване краищата на дървени обшивки.
• Рязане под ъгъл.
• Фрезоване на летви.
• Включва:

1 дискова фреза TCT, ø 100 mm
1 торбичка за събиране на стружките.

• Опаковка: кутия.
• Допълнителни аксесоари: 2921000, 2922000, 2923000, 2924000, 2949000, 7153000, 7154000, 7155000.

Обрязване краищата на дъсчена обшивка
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5.4  Винтови съединения
Скрито съединяване на дървени детайли
Комплект Undercover Jig

Бързо, прецизно и стабилно свързване на детайли в 
3 лесни стъпки. Пробийте точни отвори в детайлите, 
съединете двата елемента с винтове и вашето 
надеждно и стабилно съединение е готово.
• за ъглови съединения.
• за T-образни съединения.
• за плоскостни съединения.
• за съединения под ъгъл.
• измерване дебелината на плоскостта с помощта на вградена линия.
• Предварителна настройка на всички стандартни дебелини на плоскостите (минимум 12 mm).
• Включва:

1 Undercover Jig
1 центрово свредло, HSS, ø 9,5 mm, 180 mm
1 дълбочинен ограничител, ø 9,5 mm
1 шестостен, SW 3
1 накрайник за отвертка, Pozidriv PZ 2, 150 mm
10 клина за скриване на винтовете, сушен буков материал
10 винта за дърво, 4 x 25 mm
10 винта за дърво, 4 x 30 mm
10 винта за дърво, 4 x 40 mm
10 винта за дърво, 4 x 60 mm.

• В пластмасов куфар.
• Допълнителни аксесоари: 2928000, 2933000, 2939000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4642000 ...464209 1 комплект Undercover Jig

С Undercover Jig може да пробивате 
прецизни отвори в детайлите...

... след което да съедините двата 
детайла с винтове...

... и вашето здраво и точно 
съединение е готово!

Комплектът включва и клинове за 
скриване главата на винтовете
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5.4  Винтови съединения

5.98  Разни

Аксесоари 

• Материал: HSS.
• Включва: 1 ограничител на дълбочината.
• Опаковка: найлонова.
• Подходящ за 4642000.

• Бързо и прецизно скъсяване под ъгъл 45° и 90°.
• Материал: алуминий.
• Включва: 1 стяга.
• Опаковка: индивидуална.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дължина

2933000 ...293304 Центрово свредло 9,5 mm 180 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

2228000 ...222809 Приспособление за рязане 250 x 60 x 73 mm
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6.1  Ножове за прободен трион 
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6.1  Ножове за прободен трион 
Ножове за прободен трион

За дърво/пластмаса

Комплекти 

Подходящ за AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, 
KRAFTRONIC, Kress, MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer, Sparky

• Специален нож за тесни извивки.
• Материал: HCS.
• Разстояние между зъбите: 2,5 mm.
• Тип зъби: обратно заострени.
• Дължина на зъбите: 75, 40 mm.
• Обща дължина: 100 mm.
• Вид: коничен гръб.
• Опаковка: картонена кутийка.

• за почти всякакъв тип работа с прободен 
трион. 

• Включва: 3 ножа за прободен трион.
• Опаковка: картонена кутийка.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Дълбочина  
на рязане

Качество  
на рязане

Приложение

3546000 ...354609 2 ножа за 
прободен трион

T-образна 30 mm Чисто рязане  
по крива

Меко дърво, ПДЧ, ПДЧ с пластмаса, пластмаса, 
паркет

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Материал Дълбочина  
на рязане

Качество на рязане Приложение

2685000 ...268500 Стартов комплект ножове 
за прободен трион

Т-образна HCS 50 mm Бързо, грубо рязане Твърдо дърво, шперплат, 
дървени греди

HCS 30 mm Чисто рязане Меко дърво, ПДЧ, MDF, 
ламинат, пластмаса

HSS 3 – 6 mm Прецизно рязане Листова стомана, алуминий
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• идеални за рязане при конструирането на кухни. 
• Включва: 3 ножа за прободен трион.
• Опаковка: картонена кутийка.

• за рязане при всякакъв  
тип интериорни работи.

• Включва: 5 ножа  
за прободен трион. 

• Опаковка: картонена 
кутийка.

6.1  Ножове за прободен трион 

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Материал Дълбочина  
на рязане

Качество на рязане Приложение

2684000 ...268401 Комплект ножове за 
прободен трион, за кухни

Т-образна HCS 50 mm Чисто рязане Меко дърво, ПДЧ, MDF, 
ламинат, пластмаса

HCS 30 mm Грубо рязане  
по крива

Меко дърво, ПДЧ

HCS 65 mm Бързо, прецизно 
рязане

ПДЧ, MDF, дървени греди, 
кухненски плотове

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Материал Дълбочина  
на рязане

Качество на рязане Приложение

2688000 ...268807 Комплект ножове  
за прободен трион  
за интериорна 
работа

Т-образна HCS 50 mm Бързо, грубо рязане Твърдо дърво, ПДЧ, 
пластмаса

HCS 20 mm Чисто рязане  
по крива

Меко дърво, ПДЧ, 
пластмаса

HSS 1 – 3 mm Прецизно рязане Листова стомана, цветни 
метали, кухненски плотове

Покритие от 
волфрамов 
карбид

15 mm Грубо рязане Керемиди

BiM 30 mm Прецизно, чисто 
рязане

Твърдо дърво, дърво  
с пирони, шперплат,  
ПДЧ с пластмаса, ламинат
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• В пластмасов несесер.

Стартов комплект за майстори тип 
„направи си сам“
• Удобно изваждане от кутийката само с 

едно натискане на бутон.
• Прозрачна пластмасова кутия за улеснена видимост на ножчетата.
• Включва: 10 ножа за прободен трион.
• В кутия за съхранение.
• Опаковка: двоен блистер.

6.1  Ножове за прободен трион 

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Материал Дълбочина  
на рязане

Качество на рязане Приложение

3559000 ...355903 Кутия с ножове  
за прободен трион

Т-образна HCS 50 mm Много грубо рязане Твърдо дърво, шперплат, 
дървени греди

HCS 50 mm Бързо, грубо рязане Твърдо дърво, ПДЧ, пластмаса
HCS 20 mm Чисто рязане по крива Меко дърво, ПДЧ, пластмаса
HCS 30 mm Прецизно рязане Меко дърво, ПДЧ, ламинат
HSS 1 – 3 mm Прецизно рязане Листова стомана, цветни 

метали

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Материал Дълбочина  
на рязане

Качество на рязане Приложение

2358000 ...235809 10 ножа за 
прободен трион

Т-образна HCS 50 mm Много грубо рязане Твърдо дърво, шперплат, 
дървени греди

HCS 50 mm Бързо, грубо рязане Твърдо дърво, ПДЧ, пластмаса
HCS 20 mm Чисто рязане по крива Меко дърво, ПДЧ, пластмаса
HCS 30 mm Прецизно рязане Ламинат, ПДЧ, пластмаса
HSS 3 – 6 mm Прецизно рязане Листова стомана, алуминий
HSS 1 – 3 mm Прецизно рязане Листова стомана, цветни метали
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6.1  Ножове за прободен трион

• С подарък джобен нож.
• В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.

• В пластмасов несесер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Материал Дълбочина  
на рязане

Качество на рязане Приложение

2377000 ...237704 11 ножа за 
прободен трион  
+ 1 джобен нож 

Т-образна HCS 80 mm Бързо, грубо рязане Дървени греди, твърдо и меко 
дърво

HCS 40 mm Средно грубо рязане Меко дърво, ПДЧ, пластмаса
HCS 30 mm Прецизно рязане Меко дърво, ПДЧ, ламинат
HCS 25 mm Прецизно рязане Ламинат
HCS 15 mm Рязане по крива Меко дърво, ПДЧ
HSS 1 – 3 mm Прецизно рязане Листова стомана, цветни метали

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Материал Дълбочина  
на рязане

Качество на рязане Приложение

2655000 ...265509 10 ножа за 
прободен трион

Т-образна HCS 20 mm Чисто рязане по крива Меко дърво, ПДЧ, пластмаса
HCS 50 mm Бързо, грубо рязане Твърдо дърво, шперплат, MDF, 

ПДЧ с пластмаса
HCS 30 mm Чисто рязане по крива Меко дърво, ПДЧ, MDF, ламинат, 

пластмаса
HCS 3 – 6 mm Прецизно рязане Листова стомана, алуминий
HSS 1 – 3 mm Прецизно рязане Листова стомана, цветни метали
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6.1  Ножове за прободен трион 

• Опаковка: полиетиленова.

• Машина: ръчно електрическо ренде.
• Могат да се използват от двете страни.
• Материал: TCT.
• за всички видове дърво и ПДЧ.
• Опаковка: полиетиленова.

Двустранни ножове за електрическо ренде

Ножове за саблен трион

Комплекти 

Подходящи за AEG, Black&Decker, Bosch, Elu, Flex, Hitachi, KRAFTRONIC, Makita, 
Metabo, Rockwell, Skil 

арт. № EAN  
4006885...

Описание Материал Дълбочина  
на рязане

Качество на рязане Приложение

3599000 ...359901 5 ножа за саблен 
трион 

CV 5 – 100 mm Прецизно рязане Дърво, цветни метали
CV 10 – 180 mm Бързо, грубо рязане Дървени греди, клони
CV 20 – 190 mm Бързо, много грубо рязане Меко дърво, клони
BiM 2 – 8 mm Прецизно, равно рязане Цветни метали, алуминий, лети тръби
BiM 1 – 3 mm Право, прецизно рязане Листова стомана, цветни метали

арт. № EAN  
4006885...

Описание Подходящи за Размери

4110000 ...411005 2 двустранни ножа  
за електрическо ренде

AEG, Black&Decker, Bosch, Festool, Haffner, Holz-Her, Kress, MAFELL, 
Metabo, Scheer, Skil

1,1 x 75,5 x 5,5 mm

4111000 ...411104 2 двустранни ножа  
за електрическо ренде

Black&Decker 1,1 x 82,7 x 5,5 mm

4113000 ...411302 2 двустранни ножа  
за електрическо ренде

AEG, Black&Decker, Bosch, Fein, Festool, Haffner, Hitachi, Holz-Her, 
MAFELL, Makita, Metabo, Skil

1,1 x 82 x 5,5 mm
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6.2  Боркорони 

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дълбочина  
на рязане

Резба

5480000 ...548008 Боркорона с SDS-plus опашка 40 mm 46 mm M16
5483000 ...548305 Боркорона с SDS-plus опашка 68 mm 46 mm M16
5481000 ...548107 Боркорона с SDS-plus опашка 83 mm 46 mm M16
5490000 ...549005 Боркорона с SDS-plus опашка 105 mm 46 mm M16

арт. № EAN  
4006885...

Описание

5982000 ...598201 Комплект боркорона Universal

• за тръбни инсталации и скрит монтаж на розетки.
• за стени от тухли, естествен и изкуствен камък, бетон.
• Специално закалена, устойчива на висока температура и износване опашка.  
• Специално запоени, устойчиви на топлина карбидни пластини.
• Вариант: опашка SDS-plus, устойчива на удар, 2 отвора за извеждане. 
• Включва: 1 боркорона, ø 8 mm, TCT.
• Опаковка: картонена кутия.
• Допълнителни аксесоари: 5425000, 5428000, 5482000.

• за пробиване на отвори за ключове и контакти.
• Подходящ за всички стандарти контакти.
• за стени от тухли, бетон, естествен камък, дърво, метал, 

пластмаса. 
• Включва:

1 боркорона с опашка SDS-plus, TCT, ø 68 mm
1 боркорона, BiM, ø 68 mm, с шестостенна опашка
1 шаблон, центрово свредло.

• В пластмасов куфар.

Комплекти 
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6.2  Боркорони 

• за боркорона.
• Материал: TCT.
• Опаковка: картон.
• Подходящ за 1003000, 

3464000,3465000, 3466000, 
3470000,3472000, 3478000, 
3763000,3893000, 3894000, 
3895000,3896000, 3897000, 
3898000,3899000, 5424000, 8913000.

• за инсталационни дейности 
(контакти, разпределителни табла, 
тръби).

• за стени от тухли, газобетон, 
гипскартон, плочки.

• Материал: покритие от волфрамов 
карбид. 

• В пластмасов куфар.

Центрово свредло

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина  
на рязане

Включва Допълнителни 
аксесоари

3464000 ...346406 Комплект боркорони за тухлени стени 55 mm 5 боркорони ø  33, 53,68, 73, 83 mm
1 държач
1 центрово свредло

3475000, 3476000, 
3471000, 3472000, 
3473000, 3474000, 
3477000

5424000 ...542402 Комплект боркорони за тухлени стени 55 mm 5 боркорони ø  33, 43, 53, 68, 103 mm
1 държач
1 центрово свредло

3466000, 3467000, 
3468000, 3471000, 
3472000, 3473000, 
3474000, 3477000

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дължина

3471000 ...347106 Центрово свредло 8 mm 140 mm

5424000 3464000
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• за лята стомана, сив чугун, 
неръждаема стомана, 
инструментална стомана, алуминий, 
бронз, мед, PVC, акрилно стъкло.

• Материал: BiM.
• В пластмасов куфар.
• Допълнителни аксесоари: 5479000.

• за инсталационни дейности (контакти, разпределителни табла, тръби).
• за стени от тухли, газобетон, гипскартон, плочки.
• Подходящи и за пробиване на дълбоки отвори.
• Материал: покритие от волфрамов карбид.
• Включва:

2 центриращи свредла, 140, 220 mm, TCT
3 боркорони, ø 33, 53, 68 mm.

• В голям двукомпонентен пластмасов куфар.
• Допълнителни аксесоари: 3471000, 3862000.

Боркорони с покритие от волфрамов карбид 

Биметални боркорони

Комплекти за неръждаема стомана, метали

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина  
на рязане

1003000 ...100305 Комплект от 5 боркорони с покритие от волфрамов карбид 55 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва

3498000 ...349803 Комплект боркорони за електротехника и санитария 5 боркорони ø  25, 29, 35, 51, 68 mm
1 дорник с центрово свредло, HSS
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва

5980000 ...598003 Комплект боркорони за реставриране 3 боркорони ø  35, 43, 68 mm
1 дорник с центрово свредло

5422000 5423000 3764000

• за дърво, шперплат, стомана, цветни тежки метали, пластмаса, гипскартон.
• Материал: BiM.
• В пластмасов куфар.
• Допълнителни аксесоари: 5479000.

• за дърво, шперплат, стомана, цветни тежки метали, пластмаса, гипскартон.  
• Материал: BiM.
• В пластмасов куфар.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва

5422000 ...542204 Комплект боркорони за санитария 5 боркорони ø  25, 35, 43, 54, 83 mm
1 дорник с центрово свредло

3764000 ...376403 Комплект боркорони за електротехника и санитария 5 боркорони ø  35, 40, 51, 65, 68 mm
1 дорник с центрово свредло

5423000 ...542303 Комплект боркорони за електротехника 6 боркорони ø  40, 54, 65, 68, 74, 86 mm
1 дорник с центрово свредло

Комплекти за дърво, метали 
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• за дърво, шперплат, стомана, цветни тежки метали, пластмаса, гипскартон.
• Директно използваем – няма нужда от допълнителен адаптор.
• Материал: BiM, специално легиран корпус на инструмента, с HSS зъби.
• Включва: 1 центрово свредло HSS, ø 6 mm.
• Допълнителни аксесоари: 5479000.

• Материал: HSS.
• Опаковка: блистер.
• Подходящо за: 3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5455000, 5456000, 

5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 
5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 
5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5496000, 5497000, 5498000, 
5957000, 5958000.

Биметални боркорони

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дължина

5479000 ...547902 Центрово свредло 6 mm 68 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дълбочина  
на рязане

Опашка Опаковка

5462000 ...546202 Боркорона 20 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5463000 ...546301 Боркорона 22 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5464000 ...546400 Боркорона 25 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5465000 ...546509 Боркорона 29 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5466000 ...546608 Боркорона 32 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5467000 ...546707 Боркорона 35 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5469000 ...546905 Боркорона 40 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5470000 ...547001 Боркорона 45 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5471000 ...547100 Боркорона 51 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5472000 ...547209 Боркорона 54 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5484000 ...548404 Боркорона 60 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия

5473000 ...547308 Боркорона 65 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5474000 ...547407 Боркорона 68 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5475000 ...547506 Боркорона 74 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5494000 ...549401 Боркорона 76 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5485000 ...548503 Боркорона 80 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5476000 ...547605 Боркорона 83 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5486000 ...548602 Боркорона 86 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5492000 ...549203 Боркорона 92 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5493000 ...549302 Боркорона 100 mm 40 mm шестостенна Картонена кутия
5496000 ...549609 Боркорона 112 mm 40 mm шестостенна Картон
5497000 ...549708 Боркорона 121 mm 40 mm шестостенна Картон
5495000 ...549500 Боркорона 127 mm 40 mm шестостенна Картон
5498000 ...549807 Боркорона 152 mm 40 mm шестостенна Картон
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6.2  Боркорони 
Регулируема боркорона 

Професионални боркорони 

• за боркорони Wolfcraft AH 45-130, арт. № 5978000.
• Опаковка: полиетиленова.
• Подходящи за: 5978000.

• за гипскартон, OSB, меко дърво, шперплат.
• Един-единствен продукт за всички стандартни радиуси в сухото строителство.
• Удобно плавно регулиране в три стъпки: разхлабване – синхронно настройване – затягане.
• Специални геометрия на зъбите за фини и чисти срезове.  
• Три вградени скали, подходящи за всички стандартни размери.
• защита на работната зона благодарение на големия пробиващ диск. 
• надеждно прахоулавяне за непрекъснато функциониране на позициониращия механизъм. 
• С три прави назъбени ножа.
• Включва:

1 шестостен, SW 2,5
1 шестостен, SW 4.

• Опаковка: двустранен картон с блистер
• Допълнителни аксесоари: 5979000.

• за дърво, гипскартон, строителни панели, цветни метали.
• Високоскоростно рязане. 
• Вид: волфрамови боркорони.
• Метален корпус.
• Включва:

1 центрово свредло, ø 10 mm
5 бързосменяеми режещи ленти

• Опаковка: картонена кутия.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дълбочина  
на рязане

Опашка

5978000 ...597808 AH 45-130 – регулируема боркорона 45 – 130 mm 30 mm триъгълна

арт. № EAN  
4006885...

Описание Бързосменяеми 
режещи ленти

Дълбочина  
на рязане

Опашка

2155000 ...215504 Професионална боркорона ø  60, 68, 74, 80, 95 mm 40 mm шестостенна

арт. № EAN  
4006885...

Описание

5979000 ...597907 3 резервни ножа
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Стандартни боркорони 

• за дърво, гипскартон, строителни панели.
• Метален корпус.
• Включва:

1 центрово свредло, ø 8 mm
7 бързосменяеми режещи ленти

• Опаковка: картон.

• за дърво, гипскартон, строителни панели.
• Метален корпус.
• Включва:

1 центрово свредло, ø 8 mm
6 бързосменяеми режещи ленти.

• Опаковка: картон.

• за дърво, гипскартон, строителни панели.
• Метален корпус.
• Включва:

1 центрово свредло, ø 10 mm
5 бързосменяеми режещи ленти.

• Опаковка: картон.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Бързосменяеми  
режещи ленти

Дълбочина  
на рязане

Опашка

2164000 ...216402 Стандартна боркорона ø  25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm 23 mm Триъгълна

арт. № EAN  
4006885...

Описание Бързосменяеми  
режещи ленти

Дълбочина  
на рязане

Опашка

2165000 ...216501 Стандартна боркорона ø  25, 32, 40, 45, 54, 65 mm 23 mm шестостенна

арт. № EAN  
4006885...

Описание Бързосменяеми  
режещи ленти

Дълбочина  
на рязане

Опашка

2162000 ...216204 Стандартна боркорона ø  60, 68, 74, 80, 95 mm 33 mm шестостенна
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дълбочина  
на рязане

Опашка

5915000 ...591509 Диамантена боркорона Ceramic 5 mm 30 mm ø 10 mm
5916000 ...591608 Диамантена боркорона Ceramic 6 mm 30 mm ø 10 mm
5917000 ..591707 Диамантена боркорона Ceramic 8 mm 30 mm ø 10 mm
5918000 ...591806 Диамантена боркорона Ceramic 10 mm 30 mm ø 10 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Вид

5911000 ...591103 Водач за разпробиване 10 mm С 2 вакуумни вендузи

Диамантени боркорони Ceramic

Лесно използване: просто поставете диамантената боркорона в патронника на акумулаторния 
винтоверт и пробивайте!  
• Машина: акумулаторен винтоверт.
• Може да бъде използвана за монтиране на санитарно оборудване и окабеляване.
• за плочки, фини каменни изделия, гранитогрес, гланцирани плочки.
• Режещият ръб е покрит с качествени изкуствени диаманти, които могат да пробият дори най-твърдите материали. 
• Основното тяло е от здрав материал за продължителна и прецизна работа.
• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 5911000.

• за диамантени боркорони Ceramic ø 5 – ø 10 mm.
• Вградено водно охлаждане чрез гъба. 
• Диамантената боркорона не приплъзва по време на разпробиване. 
• Две вакуумни вендузи осигуряват надеждно пробиване в подови плочки, каменни изделия и гранитогрес.  
• Опаковка: картон.
• Подходящ за  5915000, 5916000, 5917000, 5918000.
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6.2  Боркорони 

арт. № EAN  
4006885...

Описание

8771000 ...877108 Комплект диамантени боркорони

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дълбочина  
на рязане

Опашка

8911000 ...891104 Диамантена боркорона Ceramic 68 mm 25 mm ø 10 mm

Диамантени боркорони Ceramic

Акумулаторни винтоверти 

за изрязване на отвори в плочки. 
• Машина: акумулаторен винтоверт.
• за отвори за контакти в плочки.
• за плочки, фини каменни изделия, гранитогрес, гланцирани плочки. 
• С центрово свредло – не е необходима допълнителна помощ по време на пробиване. 
• Режещият ръб е покрит с качествени изкуствени диаманти, които могат да пробият дори най-твърдите материали.
• Основното тяло е изработено от здрав материал за продължителна и прецизна работа.
• Гъбата улеснява охлаждането с вода, като увеличава експлоатационната дълготрайност на боркороната  

и предотвратява натрупването на прах по време на пробиване. 
• Опаковка: двоен блистер.
• Допълнителни аксесоари: 5913000.

• Включва:
4 диамантени боркорони, ø 5, 6, 8,  
10 mm
1 водач за разпробиване  
2 вакуумни вендузи.

• В пластмасова кутия.
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• Машина: акумулаторен винтоверт. 
• Може да бъде използвана за монтиране на санитарно оборудване, изрязване на отвори за контакти, 

водосточни тръби, отоплителни системи, водоснабдяване.
• за плочки, фини каменни изделия, гранитогрес, гланцирани плочки. 
• С центрово свредло – не е необходима допълнителна помощ по време на пробиване. 
• Режещият ръб е покрит с качествени изкуствени диаманти, които могат да пробият дори най-

твърдите материали.
• Основното тяло е изработено от здрав материал за продължителна прецизна работа.
• Гъбата улеснява охлаждането с вода, като увеличава експлоатационната дълготрайност на 

боркороната и предотвратява натрупването на прах по време на пробиване.
• В кутия.
• Допълнителни аксесоари: 5913000.

• Машина: акумулаторен винтоверт.
• Резервна част за диамантени 

боркорони Ceramic.
• Опаковка: блистер.
• Подходящо за 5920000, 5922000, 

5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 
5930000, 5931000, 5932000, 5933000,  
5981000, 8911000, 5940000.

Комплекти 

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид

5913000 ...591301 Центрово свредло С връх от волфрамов карбид

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дълбочина  
на рязане

Опашка

5920000 ...592001 Диамантена боркорона Ceramic 18 mm 45 mm ø 10 mm
5922000 ...592209 Диамантена боркорона Ceramic 22 mm 45 mm ø 10 mm
5924000 ...592407 Диамантена боркорона Ceramic 25 mm 45 mm ø 10 mm
5926000 ...592605 Диамантена боркорона Ceramic 35 mm 45 mm ø 10 mm
5928000 ...592803 Диамантена боркорона Ceramic 45 mm 45 mm ø 10 mm
5929000 ...592902 Диамантена боркорона Ceramic 53 mm 45 mm ø 10 mm
5940000 ...594005 Диамантена боркорона Ceramic 60 mm 45 mm ø 10 mm
5930000 ...593008 Диамантена боркорона Ceramic 65 mm 45 mm ø 10 mm
5931000 ...593107 Диамантена боркорона Ceramic 68 mm 45 mm ø 10 mm
5932000 ...593206 Диамантена боркорона Ceramic 74 mm 45 mm ø 10 mm
5933000 ...593305 Диамантена боркорона Ceramic 83 mm 45 mm ø 10 mm
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• за изрязване на отвори за контакти.
• Подходящ за всички стандартни контакти.
• за плочки, фини каменни изделия, гранитогрес, дърво, метал, пластмаса. 
• Включва:

1 диамантена боркорона Ceramic, ø 68 mm, за плочки, финни каменни изделия, гранитогрес, гланцирани плочки 
1 боркорона, BiM, ø 68 mm, за дърво, стомана, пластмасови материали, гипскартон
1 шаблон, подходящ за всички контакти.

• В пластмасов куфар. 
• Допълнителни аксесоари: 5913000.

• за смесители.
• Лесно и точно пробиване.
• за листова и неръждаема стомана.
• Работа с малко усилие благодарение 

на сачмения лагер.
• Висока издръжливост.
• Включва: 1 винтов механизъм с 

диаметър 10,2 mm.
• В кутия за съхранение.

• за смесители.
• Лесно и точно пробиване.
• за листова и неръждаема стомана.
• Включва:

1 инструмент за отвори за смесители 
с диаметър 35 mm
2 HSS спираловидни метални 
свредла, ø 4, 10 mm.

• Опаковка: блистер.

Комплекти 

Инструменти за отвори за смесители

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър

5981000 ...598102 Комплект боркорони за санитария 68 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър

8925000 ...892507 Комплект инструменти за отвори за смесители 35 mm (1 3/8”)

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид Диаметър

3761000 ...376106 инструмент за отвори за смесители Със сачмен лагер 32 mm (1 1/4”)
3762000 ...376205 инструмент за отвори за смесители Със сачмен лагер 35 mm (1 3/8”)
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опашка

3759000 ...375901 Стъпаловидно свредло за фибростъкло 28, 32, 35 mm ø 10 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър

3752000 ...375208 инструмент за отвори за смесители 28 mm (1 1/8”)
3753000 ...375307 инструмент за отвори за смесители 32 mm (1 1/4”)
3754000 ...375406 инструмент за отвори за смесители 35 mm (1 3/8”)
3756000 ...375604 инструмент за отвори за смесители 40 mm (1 4/7”)

арт. № EAN  
4006885...

Описание

5499000 ...549906 Вакуумна вендуза

Други 

• за смесители.
• Лесно и точно пробиване.
• за листова и неръждаема стомана.
• Опаковка: картонена кутия.

• Специално за инсталиране на 
смесители в пластмасови мивки, 
подсилени с фибростъкло (GFK).

• Опаковка: картонена кутия.

• за халогенни крушки.
• Особено подходяща за халогенни крушки с високо напрежение (напр. GU 10).
• за бърза и лесна смяна на халогенни крушки.  
• Предотвратява увреждането на халогенната крушка при допир с пръсти.  
• Опаковка: картон.



АксесоАри зА електроинструменти           6

7171

6.3  Битове / отвертки / държачи / адаптори



6 АксесоАри зА електроинструменти

72

6.3  Битове / отвертки / държачи / адаптори
Битове

Стандартни битове 25 mm

Комплект  

Лесно отваряне и затваряне

Готов за работа с едно движение 
• Вградената магнитна лента не позволява на битовете да изпаднат. 
• Възможността да се отваря с една ръка прави BitButler удобен за намиране  

на необходимия накрайник, а в сгънато състояние се побира във всеки джоб.   
• В кутия за съхранение.

- Специална пясъкоструйно обработена повърхност
- Точно монтиране в отвертката
- Здрав и издръжлив инструмент
- Малки толеранси

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва Дължина Опаковка

1369000 ...136908 BitButler 4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3
4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3
1 магнитен държач за битове

25 mm Блистер

1372000 ...137202 BitButler 10 Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 -  
TX 27 - TX 30 - TX 40
1 магнитен държач за битове

25 mm Блистер

1374000 ...137400 BitButler 20 3 SB, 0,6x4,5 mm, 0,8x5,5 mm, 1,2x6,5 mm 
3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3
3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
7 Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25
4 шестостенни 2 - 2,5 - 3 - 4
1 магнитен държач за битове

25 mm Блистер
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Комплект за професионалисти на достъпна цена
• за всякакъв тип ремонтни дейности във и около къщата.
• Включва всички видове стандартни битове.
• В метална кутия.

• Във висококачествена кутия за съхранение. 
• Двукомпонентна пластмасова кутия с капак. 

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва Дължина Опаковка

1388000 ...138803 Кутия с битове, 32 части 4 SB, 0,6x4 mm, 0,8x5 mm, 1x3 mm, 1x6 mm
4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3
4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3
7 Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40
7 Torx с отвор TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40
4 шестостенни 3 - 4 - 5 - 6
1 ръчна отвертка с двукомпонентна дръжка 
1 адаптор

25 mm Блистер

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва Дължина

8633000 ...863309 Кутия с битове 3 SB, 0,6x4,5 mm, 1x5,5 mm, 1,6x8 mm
4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3
4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3
5 Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
1 магнитен държач за битове

25 mm
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва Опаковка

1386000 ...138605 Комплект битове, 31 части 3 квадрат, 25 mm, 0 - 1 - 2
3 Phillips, 25 mm, 1 - 2 - 3
5 шестостенни с отвор, 25 mm, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
4 Torx с отвор, 25 mm, 6 - 7 - 8 - 9
3 Tri-Wing, 50 mm, 1 - 2 - 3
3 Torq, 50 mm, 6 - 8 - 10
3 Spanner, 50 mm, 4 - 6 - 8
6 Torx с отвор, 50 mm, 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
1 ръчна отвертка с двукомпонентна дръжка

Блистер

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид Размер Вариант Дължина Опаковка

1342000 ...134201 2 бита за интериорни дейности Phillips PH 2 С ограничител на дълбочината 25 mm Блистер
1344000 ...134409 2 бита за интериорни дейности Pozidriv PZ 2 С ограничител на дълбочината 25 mm Блистер

Битове за интериорни дейности 25 mm 

Битове за електроуреди и компютри

6.3  Битове / отвертки / държачи / адаптори

• за гипскартон, дървени плоскости, ПДЧ.
• С ограничител на дълбочината за безопасно и бързо завинтване

• за поправяне на най-разпространените 
електрически уреди, компютри и др.  

• В метална кутия.
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва Дължина Опаковка

1389000 ...138902 Комплект микро битове,  
32 части

7 SB, 28 mm, 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
4 Phillips, 28 mm, 000 - 00 - 0 - 1
2 Pozidriv, 28 mm, 0 - 1
9 Torx, 28 mm, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
8 шестостенни, 28 mm, 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
1 ръчна отвертка с двукомпонентна дръжка 
1 удължител

28 mm Блистер

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва Дължина Опаковка

2969000 ...296909 Комплект ударни битове,  
7 части

6 Torx TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 - TX 30
1 държач

25 mm Блистер

2974000 ...297401 Комплект ударни битове,  
7 части

3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3
3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
1 държач

25 mm Блистер

6.3  Битове / отвертки / държачи / адаптори

Ударни битове 25 mm

- Професионално качество 
- Специално закалени 
- Най-здравите битове за ударен винтоверт 
- Минимални толеранси за директно предаване на силата 

• здраво закрепени, но с лесно изваждане от кутията. 
• С цветен код.
• Малки и практични.
• Двукомпонентен капак на кутията. 
• Маркировка в кутията за битовете и техните размери.
• В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.

Комплект за професионалисти на достъпна цена
• за всички видове сложни дейности.
• за труднодостъпни места.
• В метална кутия.
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Ръчни отвертки

Сред широката продуктова гама на wolfcraft може да намерите най-подходящата отвертка, независимо за 
какво пространство или сила на затягане ви е необходима. Ергономичните дръжки са изключително удобни и 
осигуряват оптимално предаване на силата. 

• за работа в тесни, неудобни 
пространства.

• Оптимална употреба с дълги битове.
• Двукомпонентна дръжка.

• идеална за малки пространства  
и труднодостъпни места. 

• Ергономичният захват осигурява 
висока степен на предаване на 
силата.

• Двукомпонентна дръжка. 

• Т-образна дръжка за висок въртящ 
момент.

• изисква минимално усилие дори 
при здраво стегнати винтове 
благодарение на отличното 
предаване на силата.

• Удобна за работа във всяка позиция, 
дори при работа над главата.

• Двукомпонентна дръжка.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид захват Дължина Опаковка

1240000 ...124004 Ръчна отвертка Средна, с магнит и бързосменящ патронник шестостен 6,3 mm (1/4”) 138 mm Картон

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид захват Дължина Опаковка

1239000 ...123908 Ръчна отвертка Къса, с магнит и бързосменящ патронник шестостен 6,3 mm (1/4”) 76 mm Картон

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид захват Дължина Опаковка

1235000 ...123502 Т-образна ръчна отвертка С магнит шестостен 6,3 mm (1/4”) 152 mm Картон
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• за пробиване и завинтване  
под ъгъл 90о в тесни пространства.

• С бит 25 mm дължината на рамото  
е едва 50 mm.

• за куки и халки с широчина на главата до 6 mm.
• Дръжката с шестостенен захват може да бъде разделена и да бъде използвана като ръчна  

отвертка за битове, боркорони за контакти и кранове или зенкери. 
• Минимално усилие.
• Удобна за работа във всяка позиция, дори за работа над главата.
• Главата може да бъде използвана с акумулаторен винтоверт с максимална скорост 25 об./min.

Единствената гъвкава ръчна 
отвертка!
• за труднодостъпни места.
• Със заключващ пръстен за прецизно 

направляване на отвертката.  
• Ергономичната дръжка осигурява 

висока степен на предаване на силата.
• Двукомпонентна дръжка.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид захват Дължина Опаковка

1236000 ...123601 Ръчна отвертка Гъвкава, с магнит шестостен 6,3 mm (1/4”) 289 mm Картон

арт. № EAN  
4006885...

Описание захват Дължина Опаковка

1573000 ...157309 Ъглов държач шестостен 6,3 mm (1/4“), двустранен 109 mm Блистер

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид захват Дължина Опаковка

2419000 ...241909 Отвертка за куки С гнездо за битове шестостен 6,3 mm (1/4”) 104 mm Картон
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Държачи / Адаптори 

Държачи  

Мини ръчна отвертка с тресчотка – идеална за домакинството!
• Удобна за работа в тесни пространства.
• за малки ремонтни дейности, напр. завинтване на разхлабени винтове и др.
• Окомплектована с 5 бита – готова за непосредствена употреба.
• С ключ за смяна на посоката на въртене ляво/дясно.
• Двукомпонентна дръжка.
• Включва:

2 бита SB 0,6x4,5 mm - 1,0x5,5 mm 
3 бита, Phillips PH 1 - 2 - 3.

• Машина: акумулаторен винтоверт  
и бормашина.

• Постоянният магнит задържа бита  
и винта.  

• Пръстенообразният магнит задържа 
винтовете. 

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид захват Дължина Опаковка

2983000 ...298309 Държач С магнит и пръстенообразен магнит шестостен 6,3 mm (1/4”) 150 mm Картон
2981000 ...298101 Държач С магнит и пръстенообразен магнит шестостен 6,3 mm (1/4”) 250 mm Картон
2984000 ...298408 Държач С магнит и пръстенообразен магнит шестостен 6,3 mm (1/4”) 300 mm Картон
2985000 ...298507 Държач С магнит и пръстенообразен магнит шестостен 6,3 mm (1/4”) 450 mm Картон

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид захват Дължина Опаковка

1237000 ...123700 Малка ръчна отвертка С тресчотка, с магнит шестостен 6,3 mm (1/4”) 116 mm Двоен блистер
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Адаптори 

Комплект 

арт. № EAN  
4006885...

Описание захват Приложение Дължина Опаковка

4688000 ...468801 Ъглов държач 6 mm (1/4”)  за битове и свредла с шестостенна опашка за 
дърво с диаметър до 10 mm, за метал до 6 mm,  
за скали до 10 mm

153 mm Двустранен 
картон с 
блистер

• за завинтване в труднодостъпни места, на ръка или с бормашина. 
• Включва:

1 ъглов държач за пробиване и завинтване под ъгъл 90о в тесни пространства
1 малка ръчна отвертка с тресчотка, 116 mm
6 бита – PH 2, PZ 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25.

• В двукомпонентна пластмасова кутия.

• Машина: бормашини и отвертки.

Компактен 90о ъглов държач за пробиване и завинтване в тесни пространства.  
Лесно и удобно решение, готов за работа на момента.
• Машина: акумулаторен винтоверт.
• С бит 25 mm общата дължина на рамото е едва 52 mm.
• Механизъм със сачмен лагер.
• Въртене дясно/ляво.
• Максимум 400 об./min. 
• Максимум 13 Nm.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Приложение Дължина Опаковка

1579000 ...157903 адаптор за накрайници 6 mm (1/4”) за накрайници със захват 6 mm (1/4”) 50 mm Блистер
2415000 ...241503 адаптор за накрайници 6 mm (1/4”) за накрайници със захват 10 mm (3/8”) 65 mm Блистер
2414000 ...241404 адаптор за накрайници 6 mm (1/4”) за накрайници със захват 13 mm (1/2”) 72 mm Блистер

арт. № EAN  
4006885...

Описание

1001000 ...100107 Комплект отвертки

1579000 2415000 2414000
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6.4  Абразиви 
Ъглошлайфи

Подложка easy-fix

Комплект 

• Машина: ъглошлайф.
• Опаковка: картон.

• Машина: ъглошлайф.
• Опаковка: блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Резба Допълнителни аксесоари

2281000 ...228108 Подложка easy-fix 115 mm M14 2282100, 2283100, 2284100
2285000 ...228504 Подложка easy-fix 125 mm M14 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 

2219000, 2242100, 2243100, 2260000, 2225000, 2241100

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва Диаметър Едрина на зърното

2177000 ...217706 Хоби комплект 1 подложка 115 mm
5 фибърдиска 115 mm 2 x P24, P60, P80, P100
1 вълнен диск за полиране 140 mm
1 чашкообразна телена четка 70 mm
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6.4  Абразиви 
Бормашини

Шлифовъчна подложка fixoflex

Подложка easy-fix

• Машина: бормашина.
• Оптимален контакт с шлифованата повърхност.
• Дава възможност за шлифоване без надрасквания и вибрации.
• Вид: система easy-fix.
• Опаковка: двоен блистер.
• Допълнителни аксесоари: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 

2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 
2249000, 2260000, 3169000, 8464000.

• Машина: бормашина.
• Вид: зона със система easy-fix.
• Опаковка: картон.
• Допълнителни аксесоари: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 

2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000, 3169000, 8464000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опашка

2211000 ...221109 шлифовъчна подложка fixoflex 125 mm ø 8 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опашка Опашка

2223000 ...222304 Подложка easy-fix 125 mm Цилиндрична ø 8 mm
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6.4  Абразиви 
Подложки ø 125 mm

Четки с ламелни пластини 

Други 

• Машина: бормашина.
• Опаковка: картон.
• Допълнителни аксесоари: 2000000, 

2001000, 2002000, 2003000, 2004000, 
2025000.

• Машина: бормашина.
• за дърво, пластмасови материали, 

метали и др.
• Опаковка: картон.

• Машина: бормашина.
• за отстраняване на ръжда от големи повърхности. 
• за камък, метали, неръждаема стомана, дърво, лак.
• Бърза, агресивна обработка на повърхността. 
• Високоефективно отстраняване без повреждане на материала. 
• Опаковка: картон.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опашка Работна 
височина

1674000 ...167407 Универсален диск за почистване 100 mm ø 6 mm 13 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опашка

2020000 ...202009 Подложка 125 mm ø 8 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опашка Едрина на 
зърното

Работна 
височина

2032000 ...203204 Четка с ламелни пластини 50 mm ø 6 mm P150 25 mm
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6.4  Абразиви 

Ръчно шлайфане

Универсална ръчна подложка за шлайфане

• Машина: бормашина.
• за дърво, пластмаса, метал и др.
• Включва: 2 шкурки с едрина на зърното P80 и P150.
• Опаковка: картон.
• Допълнителни аксесоари: 2039000.

• за шкурка на листа 93 x 230 mm.
• Универсална.
• за плоски повърхности и правоъгълни ъгли.
• Двукомпонентна дръжка за работа без умора. 
• Опаковка: картон.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

5890000 ...589001 Универсална ръчна подложка за шлайфане

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опашка Работна 
височина

2038000 ...203808 шкурка за прави шлайфмашини 45 mm ø 6 mm 30 mm
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6.4  Абразиви 
Ръчна подложка за шлайфане на плоски повърхности

Триъгълна ръчна подложка за шлайфане

• за шлифовъчни дискове easy-fix ø 125 mm.
• за бързо шлайфане.
• Високоефективно отстраняване на материала.
• Двукомпонентна дръжка за работа без умора.
• Със система easy-fix за бързо сменяне на шкурката.
• Опаковка: картон.
• Допълнителни аксесоари: 
• 2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5868000, 5869000, 5876000, 5877000, 8464000.

• за листова шкурка easy-fix 95 mm.
• за филигранни изделия.
• за труднодостъпни места и фино шлайфане. 
• Двукомпонентна дръжка за работа без умора.
• Със система easy-fix за бързо сменяне на шкурката.  
• Опаковка: картон.
• Допълнителни аксесоари: 5885000, 5886000, 5887000, 5888000, 5889000, 8469000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър

5894000 ...589407 Ръчна подложка за шлайфане на плоски повърхности 125 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размер

5884000 ...588400 Триъгълна ръчна подложка за шлайфане 95 mm



6 АксесоАри зА електроинструменти

86

6.4  Абразиви 
Ръчен инструмент за шлайфане

Полиране

Аксесоари 

Комплект 

• за листова шкурка 93 x 230 mm.

• Машина: бормашина.
• за полагане на полирпаста и восък.
• Отвор ø 10 mm.
• Опаковка: картон.
• Допълни аксесоари: 2116000.

• за шлифовъчни и полиращи дискове 
без опашка.

• Вид: с подложни шайби и притискащи 
гайки.

• Отвор ø 10 mm.
• Опаковка: блистер.
• Подходящ за 2098000, 2130000, 

2132000.

• Включва:
1 филцов диск за полиране, ø 85 mm
1 филцов диск за полиране, ø 85 mm
2 полиращи пасти
1 дорник.

• Опаковка: блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

2178000 ...217805 Хоби комплект за полиране

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Височина

2130000 ...213005 Филцов диск за полиране 75 mm 10 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

2891000 ...289109 Ръчен инструмент за шлайфане 160 x 85 x 45 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опашка

2116000 ...211605 Държач за полиршайба 10 mm ø 6 mm
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6.4  Абразиви 

Шлайфгрифери

• за метал, стъкло, керамика, пластмаса.
• Материал: алуминиев оксид.
• Включва: 1 заточващ камък.
• Опаковка: блистер.

• Включва:
1 диск за полиране, ø 85 mm
1 четка от сизал, ø 85 mm
2 пасти за полиране
1 дорник.

• Опаковка: блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Форма Работна височина Опашка

2144000 ...214408 5 шлайфгрифера 24 mm Сферична 23 mm ø 6 mm
12 mm Цилиндрична 22 mm
24 mm Цилиндрична 15 mm
10 – 20 mm Конична 30 mm
20 mm Конично-цилиндрична 30 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание

2179000 ...217904 Професионален комплект за полиране
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6.5  Четки  
Бормашини

Стоманени телени четки

• Машина: бормашина.
• за отстраняване на ръжда и почистване.
• за подготовка на материала за запояване и заваряване.
• за метали, листова стомана. 
• Материал: стоманена тел.
• Включва:

1 кръгла телена четка, ø 75 x 10 mm
1 чашкоообразна телена четка, ø 75 mm
1 спираловидна телена четка, ø 28 x 60 x 95 mm 
1 конусовидна телена четка, ø 25 mm.

• Опаковка: блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Опашка

2133000 ...213302 Комплект телени четки Цилиндрична ø 6 mm
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Найлонови четки

Комплект 

• Машина: бормашина.
• за почистване, отстраняване на ръжда, полиране.
• за дърво.
• значително по-голяма експлоатационна дълготрайност в сравнение с всяка друга телена четка. 
• Висока производителност благодарение на агресивните найлонови нишки. 
• Материал: найлонова нишка.
• Включва:

1 найлонова кръгла четка, ø 75 x 10 mm
1 найлонова чашкообразна четка, ø 65 mm
1 найлонова конусовидна четка, ø 25 mm

• Опаковка: блистер.

6.5  Четки  

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Опашка

2741000 ...274105 Комплект найлонови четки Цилиндрична ø 6 mm
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Телени четки от неръждаема стомана 

Специални четки 
• Машина: бормашина.
• за груб велур и набук.
• Внимателно отстранява восъка от 

мебели от меко дърво при полиране. 
• за почистване на резби и дърво.
• за полиране на метали.
• С мека четина.
• Опаковка: картон.

• Машина: бормашина.
• за гъвкави удължители и многофункционални осцилатори. 
• за подготовка на материала за запояване и заваряване.
• за отстраняване на ръжда и почистване.
• за неръждаема стомана.
• Голяма експлоатационна дълготрайност, не ръждясва. 
• Материал: тел от неръждаема стомана.
• Включва:

1 кръгла четка, ø 20 mm
1 чашковидна четка, ø 15 mm
1 конусовидна четка, ø 5 mm.

• Опаковка: блистер.

6.5  Четки  

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Опашка

2747000 ...274709 Комплект малки телени четки от неръждаема стомана Цилиндрична ø 2,35 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опашка Опашка

2713000 ...271302 Полираща четка 80 mm Цилиндрична ø 6 mm
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6.6  Режещи дискове
Режещи дискове за ръчен циркулярен трион

Кафява серия – бързо, фино рязане 

• надлъжно и напречно рязане.
• за дърво, ПДЧ. 
• Материал: TCT.
• шлифована повърхност.
• Пясъкоструйно обработен зъбен венец.
• Променливи зъби.
• Качество на рязане: бърз, точен срез.
• Опаковка: блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Отвор широчина 
на рязане

зъби

6732000 ...673205 Режещ диск за циркулярен трион 150 mm ø 20 mm 2,4 mm 20
6733000 ...673304 Режещ диск за циркулярен трион 160 mm ø 20 mm 2,4 mm 20
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6.7  Пили / зенкери 

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Ъгъл Опашка

2504000 ...250406 3 зенкера 6, 12, 16 mm 45о ø 6 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Ъгъл

4315000 ...431508 Ръчен зенкер 19 mm 45о

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Ъгъл Приложение

2545000 ...254503 накрайник за завиване на винтове 4,5 – 12 mm 45о за винтове ø 5 – 6 mm

• за дърво, пластмаса, цветни метали.
• Материал: инструментална стомана.
• Опаковка: блистер

• за дърво, алуминиеви профили, 
пластмаса.

• Вид: 3 режещи ръба.
• Материал: пластмаса и WS.
• Опаковка: блистер.

• Особено подходящ за пробиване в 
дървен материал при конструиране 
на тераси.

• за дърво, пластмаса. 
• Пробива и завинтва едновременно.
• шестостенна опашка 1/4“ за бърза 

смяна на инструмента. 
• Вид: със зенкер.
• Опаковка: блистер.

Зенкери 

Ръчен зенкер

Накрайник за завиване на винтове
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арт. № EAN  
4006885...

Описание

2542000 ...254206 Комплект за завинтване

Комплект

• за дърво, пластмаса, цветни метали.
• шестостенна опашка 1/4” за бърза смяна на инструмента. 
• Пробива и завинтва едновременно.
• Регулируем ограничител на дълбочината за серийно пробиване. 
• Вид: със зенкер, с регулируем ограничител на дълбочината.
• Опаковка: блистер.

• за дърво, пластмасови материали, 
цветни метали.

• Опашка: шестостенна.
• Включва:

1 държач, с магнит
3 зенкера, ø 8, 10, 12 mm
3 бита Pozidriv PZ 1 - 2 – 3
3 бита Torx TX 15 - 20 - 30.

• Опаковка: блистер.

6.7  Пили / зенкери 

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Ъгъл Приложение

2544000 ...254404 накрайник за завиване на винтове 3,2 – 12 mm 45о за винтове ø 4 – 5 mm
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка

2540000 ...254008 Комплект пили и зенкери ø  6,35 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка

2521000 ...252103 Комплект цилиндрични пили ø  6 mm

Пили

Комплект 

• за изработване на канали и бързо отстраняване на материал.
• Материал: инструментална стомана.
• Включва:

1 пила, ø 12 mm, цилиндрична, за дърво
1 пила, ø 5 – 12 mm, за дърво
1 пила, ø 14 mm, конусна, за дърво
1 пила, ø 12 mm, за метал
1 зенкер, ø 12 mm, сферичен, за дърво

• Опаковка: блистер.

• за дърво, алуминий, листова 
стомана.

• Включва:
1 рашпила, ø 52 mm
1 полираща пила, ø 52 mm
1 шкурка, ø 45 mm, едра
1 шкурка, ø 45 mm, фина.

• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 2039000.

6.7  Пили / зенкери 
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6.8  Патронници

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

Присъединителен 
размер

Резба

2641000 ...264106 Самозатягащ патронник Economy line 1,5 – 10 mm 10 (3/8”) – 24 Женска резба
2642000 ...264205 Самозатягащ патронник Economy line 1,5 – 13 mm 13 (1/2”) – 20 Женска резба

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка

2649000 ...264908 Комплект SDS-plus Economy line SDS-plus

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка широчина  
на захващане

2625000 ...262508 Самозатягащ патронник шестостенна 0,5 – 6,5 mm

Самозатягащи патронници

Комплект 

• Машина: акумулаторен винтоверт и бормашина.
• Серия Economy line.
• Въртене дясно/ляво.
• Опаковка: блистер.

• Машина: отвертки с шестостенен захват.
• Въртене по посока на часовниковата стрелка.
• Опаковка: двоен блистер.

• Машина: перфоратор SDS-plus. 
• Серия Economy line.
• не е подходящ за ударно пробиване.
• Включва:

1 патронник, 1,5 – 13 mm, женска резба 13 (1/2”) x 20 mm
1 ключ за патронник, S2A
1 адаптор за патронник, SDS-plus. 

• Опаковка: двоен блистер.
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка широчина  
на захващане

Вид Дължина

2147000 ...214705 Гъвкав удължител ø 8 mm 1,5 – 8 mm 3 сачмени лагера
Усилена конструкция

1300 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка широчина  
на захващане

Вид Дължина

2230000 ...223004 Гъвкав удължител ø 6 mm 0,5 – 6 mm 2 сачмени лагера 1300 mm

• Машина: бормашина.
• С устройство против превъртане.
• Въртене по посока на часовниковата 

стрелка.
• Максимум 3500 об./min.
• Включва:

1 патронник, 8 mm
1 ключ за патронник.

• Опаковка: картон.

• Машина: бормашина.
• С устройство против превъртане.
• Въртене по посока на часовниковата 

стрелка.
• Максимум 3500 об./min.
• Включва: 

1 самозатягащ патронник, 6 mm.
• Опаковка: картон.

Гъвкави удължители

6.8  Патронници
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6.9  Фрезери
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва Диаметър Работна 
височина

Ъгъл Радиус Опашка

8753000 ...875302 Комплект прави фрезери 1 профилен прав фрезер  
за V-образни канали

12,5 mm 10,5 mm 45o 6,25 ø 8 mm

1 профилен прав фрезер  
за закръглени фалцове

12,5 mm 9,5 mm 6,25

1 профилен прав фрезер 5 mm 20 mm
1 профилен прав фрезер 10 mm 20 mm
1 профилен прав фрезер 20 mm 20 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва Диаметър Работна 
височина

Ъгъл Радиус Опашка

8754000 ...875401 Комплект профилни 
фрезери

1 профилен фрезер за вдълбаване 22 mm 9,5 mm 45o 6,5 ø 8 mm
1 профилен фрезер за скосяване 31 mm 12,5 mm 6,5
1 профилен фрезер за заобляне 25 mm 11 mm 6,5
1 профилен фрезер за заобляне 31 mm 16 mm 9,5
1 профилен фрезер S-образен 38 mm 19 mm 6,5

6.9  Фрезери
Фрезери 

TCT фрезери

Комплекти
• Машина: фреза.
• за изрязване на канали.
• Универсална употреба, благодарение на 

удължената опашка.
• за ръчно и стационарно фрезоване.
• Материал: TCT.
• Дължина на опашката 40 mm.
• Максимум 22 000 об./min.
• В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.

За прецизно фрезоване с ръчна или настолна фреза.

TCT фрезерите с режещи ръбове от твърдосплавна стомана са особено подходящи за фрезоване на твърдо дърво, 
ПДЧ, твърд гипсфазер и плоскости с пластмасаово покритие. 

• Машина: фреза.
• за кръгли профили.
• Профилен фрезер със сачмени лагери.
• Универсална употреба, благодарение на 

удължената опашка, за ръчно и стационарно 
фрезоване.

• Материал: TCT.
• Дължина на опашката 40 mm.
• Макс. 22 000 об./min.
• В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Работна 
височина

Опашка

3804000 ...380400 Профилен прав фрезер 10 mm 20 mm ø 6 mm
3902000 ...390201 Профилен прав фрезер 6 mm 16 mm ø 8 mm
3903000 ...390300 Профилен прав фрезер 8 mm 20 mm ø 8 mm
3904000 ...390409 Профилен прав фрезер 10 mm 20 mm ø 8 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Работна 
височина

Опашка

3235000 ...323506 Профилен прав фрезер 5 mm 15 mm ø 8 mm
Профилен прав фрезер 8 mm 15 mm ø 8 mm
Профилен прав фрезер 10 mm 15 mm ø 8 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Работна 
височина

Опашка

3264000 ...326408 Профилен фрезер за сглобка тип нут 30 mm 1,5 mm ø 8 mm
3263000 ...326309 Профилен фрезер за сглобка тип нут 35 mm 2,5 mm ø 8 mm

6.9  Фрезери
HSS фрезери

Бормашини

HSS фрезерите са изработени от високопроизводителна бързорежеща стомана за фрезоване на твърдо дърво, 
меко дърво и пластмаса.

WS фрезерите са изработени от инструментална стомана за фрезоване на твърдо и меко дърво.

• Машина: бормашина.
• Материал: WS.
• Опаковка: блистер.

• Машина: фреза.
• Материал: HSS.
• В пластмасова кутия.

• Машина: бормашина.
• Материал: WS.
• Опаковка: блистер.
• Подходящ за 3001000.
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Работна 
височина

Радиус Опашка

3258000 ...325807 Профилен фрезер за заобляне 25 mm 22 mm 25 mm ø 8 mm

• Машина: бормашина.
• Материал: WS.
• Опаковка: блистер.
• Подходящ за 3001000.

• Машина: бормашина.
• Материал: WS.
• Опаковка: блистер.
• Подходящ за 3001000.

• Машина: бормашина.
• Материал: WS.
• Опаковка: блистер.
• Подходящ за 3001000.

• Машина: бормашина.
• Материал: WS.
• Опаковка: блистер.
• Подходящ за 3001000.

6.9  Фрезери

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Работна 
височина

Опашка

3260000 ...326002 Профилен фрезер цилиндричен 25 mm 22 mm ø 8 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Работна 
височина

Врязване Опашка

3259000 ...325906 Профилен фрезер за сглобка тип перо 30 mm 22 mm 5 mm ø 8 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Работна 
височина

Опашка

3261000 ...326101 Профилен фрезер за сглобка тип нут 35 mm 5 mm ø 8 mm
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Работна 
височина

Радиус Опашка

3266000 ...326606 Профилен фрезер за заобляне 35 mm 11 mm 10 mm ø 8 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Работна 
височина

Радиус Опашка

3267000 ...326705 Профилен фрезер за вдълбаване 35 mm 11 mm 10 mm ø 8 mm

• Машина: бормашина.
• Материал: WS.
• Опаковка: блистер.
• Подходящ за 3001000.

• Машина: бормашина.
• Материал: WS.
• Опаковка: картон.
• Подходящ за 3001000.

• Машина: бормашина.
• Материал: WS.
• Опаковка: блистер.

• Машина: бормашина.
• Материал: WS.
• Опаковка: блистер.

6.9  Фрезери

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Работна 
височина

Опашка

3270000 ...327009 Профилен фрезер за сглобка тип нут 45 mm 1,5 mm ø 8 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва Диаметър Работна височина

3253000 ...325302 Универсален комплект фрезери 1 профилен фрезер за сглобка тип нут 35 mm 1,5 mm
1 профилен фрезер за сглобка тип нут 35 mm 2,5 mm
1 режещ диск 45 mm 1,5 mm
1 опашка 8 mm
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• Машина: бормашина.
• Материал: WS.
• Опаковка: блистер.

6.9  Фрезери

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва Диаметър Работна височина

3254000 ...325401 Универсален комплект фрезери 1 профилен фрезер за сглобка тип нут 30 mm 22 mm
1 профилен фрезер за сглобка тип перо 35 mm 5 mm
1 профилен прав фрезер 6 mm
1 опашка 8 mm
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6.11  Приставки
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина  
на пробиване

Размери

5027000 ...502703 Стойка за бормашина 130 mm 203 x 307 x 570 mm

6.11  Приставки

• за изключително прецизно пробиване на плоски повърхности, кръгли детайли и летви.
• Работен плот с канали за захващане на затягаща лапа или менгеме. 
• здрава кръгла колона 40 mm със зъбнa рейка с дължина 340 mm – без усукване по време 

на пробиване.
• С възвратна пружина.
• заключващ бутон при серийно пробиване.
• Скала за прецизно регулиране на дълбочината на пробиване с точност до милиметър.
• С държач за кабела.
• Работна височина 305 mm.
• затягащо устройство, съответстващо на европейските стандарти, ø 43 mm.
• здрава чугунена плоча 203 x 307 mm.
• Опаковка: кутия.

Стойки за бормашини

Стойки за бормашини

Регулиране на пробиването чрез 
бързорегулиращ ограничител  
на дълбочината

Кабелен държач
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арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

широчина  
на челюстта

4920000 ...492004 Бързозатягащо менгеме 60 mm 70 mm
3410000 ...341005 Бързозатягащо менгеме 100 mm 100 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина Размери

3406000 ...340602 Стойка за бормашина 112 mm 160 x 230 x 500 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

широчина  
на челюстта

3423000 ...342309 Машинно менгеме 80 mm 85 mm

6.11  Приставки

• за прецизно пробиване на плоски повърхности, кръгли детайли и летви.
• Работен плот с канали за захващане на затягаща лапа или менге. 
• С възвратна пружина.
• С кръгла колона.
• Работна височина 345 mm.
• затягащо устройство, съответстващо на европейските стандарти ø 43 mm.
• Чугунена плоча 160 x 230 mm.
• Опаковка: кутия.

• Бързо регулиране.
• Стоманена челюст с хоризонтални 

V-образни канали за захващане на 
кръгли детайли. 

• Стоманен шпиндел с трапецовидна 
резба. 

• Материал: сив чугун.
• Опаковка: картон.

• за стойки за бормашини и работни 
маси.

• Бързо регулиране.
• Челюст с хоризонтални и вертикални 

V-образни канали за захващане на 
кръгли предмети.

• Материал: лят алуминий.
• Опаковка: картон.

Менгемета

Регулиране на пробиването чрез 
ограничител на дълбочината

4920000 3410000



6 АксесоАри зА електроинструменти

110

• Челюст с хоризонтални и вертикални 
V-образни канали за захващане на 
кръгли предмети.

• Материал: лят алуминий.
• Опаковка: без опаковка.

6.11  Приставки

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на захващане

широчина  
на челюстта

3412099 ...341296 Менгеме Simplex 60 65 mm 68 mm
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4522000 ...452206 Tecmobil – подвижна стойка за бормашина 265 x 150 x 295 mm

идеалният аксесоар за вашата бормашина за прецизно пробиване на отвори под даден ъгъл и във 
всякаква позиция – върху стената, над главата, под наклон, в кръгли предмети, летви и профили.  
• Машина: бормашина.
• С конектор за прахосмукачка за отвеждане на прахта – прецизно безпрахово пробиване във 

всяка една позиция. 
• накланящи се направляващи с градуирана скала за прецизно пробиване ±45о.
• Безстепенно регулиране на ограничителя на дълбочината.
• Прав ограничител за пробиване на множество отвори в една линия.
• Допълнителна ръкохватка за прецизно позициониране и против приплъзване при пробиване.
• Подвижната стойка може да се превърне в стационарна благодарение на четирите отвора за 

закрепване в основата.
• V-образен канал за сигурно фиксиране на кръгли предмети.  
• Основа с центриращ механизъм за пробиване в центъра.
• Край на търсенето на свредлата – вградено отделение за съхраняване на свредла в ръкохватката.
• затягащо устройство, съответстващо на европейските стандарти ø 43 mm.
• Опаковка: кутия.

С конектор за извеждане на прахта –  
прецизно пробиване без прах във 
всяка ситуация

накланящи се направляващи със 
скала за прецизно пробиване ±45о

Допълнителна ръкохватка за 
прецизно позициониране и против 
приплъзване при пробиване

V-образен канал за сигурно 
фиксиране на кръгли предмети

Подвижни стойки за бормашини

Tecmobil – подвижна стойка за бормашина 

Пробиване на ръка с увереността на професионалист!

6.11  Приставки
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4521000 ...452107 Tecmobil 200 – мобилна приставка за пробиване 240 x 85 x 270 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4685000 ...468504 Accumobil – мобилна приставка за пробиване 117 x 66 x 33 mm

• Машина: бормашина.
• Помощник при пробиването на ръка.
• Бързосглобяваща се система без използването на инструменти.  
• Дръжката и гумените амортизатори служат за сигурно закрепване на инструмента и 

предотвратяват изпадането на свредлото. 
• Спомагателни линии и ревизионен отвор за точно пробиване на отвори.  
• Вградена торбичка за прах.
• затягащо устройство, съответстващо на европейските стандарти ø 43 mm.
• Опаковка: картон.

• Машина: акумулаторна отвертка и бормашина.
• за бързо и лесно пробиване на отвори под прав ъгъл – подходящ е дори и за неопитните 

майстори.
• Гумените амортизатори предотвратяват приплъзването на свредлото върху гладки 

повърхности.
• Спомагателни линии за прецизно пробиване на отвори.  
• V-образен канал за сигурно фиксиране на кръгли предмети.
• 5 метални направляващи втулки за свредла с диаметър 4, 5, 6, 8, 10 mm.
• Опаковка: блистер.

6.11  Приставки
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

3001000 ...300101 Универсална приставка-фреза за работа с дърво 140 x 200 x 55 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Макс. дебит Диаметър на маркуча 
/ напорна височина

Смукателна 
височина

Работа  
на сухо

2207000 ...220706 Помпа 3000 l/h 1/2” (13 mm) / 24 m
3/4” (19 mm) / 18 m

3 m 30 s

• Машина: бормашина.
• за изрязване на нутове, канали и профили. 
• Опашка: ø 8 mm.
• Включва: 1 фрезер за сглобка тип нут, ø 35 mm, 2,5 mm.
• Опаковка: кутия.
• Допълнителни аксесоари: 3258000, 3259000, 3260000, 3261000, 3263000, 3264000, 3265000, 3266000, 3267000.

• Машина: бормашина.
• Пластмасов куфар.
• Вид: самозасмукваща.
• Присъединителна резба: 19 mm (3/4“).
• Свързване с маркуч: 1/2” (12,7 mm), 3/4“ (19 mm).
• Опашка: ø 8 mm.
• Опаковка: картон.

Направляващи приставки 

Помпи 

6.11  Приставки
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арт. № EAN  
4006885...

Описание

4802000 ...480209 Универсална стяга за бормашина

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4800000 ...480001 Универсална стяга за бормашина

Универсални стеги за бормашина

• Машина: бормашина.
• Пластмасов куфар.
• Вид: самозасмукваща.
• Свързване с маркуч: 1/2” (12,7 mm).
• Опашка: ø 6 mm.
• Опаковка: картон.

• Машина: бормашина.
• за стационарна работа с бормашини, 

фрези и машини за заточване във 
всякакво положение.

• Регулиране на 360о в хоризонтална  
и на 90о във вертикална посока.

• Материал: лят алуминий.
• затягащо устройство, съответстващо 

на европейските стандарти, ø 43 mm.
• Опаковка: картон.

• Машина: бормашина.
• за стационарна работа с бормашини, 

фрези и машини за заточване във 
всякакво положение. 

• Може да се завърта.
• Материал: пластмаса. 
• затягащо устройство, съответстващо 

на европейските стандарти, ø 43 mm.
• Опаковка: картон.

6.11  Приставки

арт. № EAN  
4006885...

Описание Макс. дебит Диаметър на маркуча 
/ напорна височина

Смукателна 
височина

Работа  
на сухо

2202000 ...220201 Помпа 1300 l/h 1/2” (15 mm) / 15 m 3 m 30 s
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6.12  Свредла / длета
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опаковка Размери

7101000 ...710108 6 свредла за метал 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

68 x 150 x 18 mm

7100000 ...710009 13 свредла за метал 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 
6, 6,5 mm

Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

110 x 150 x 18 mm

7102000 ...710207 3 свредла за метал 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 
7, 8 mm

Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

110 x 150 x 18 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опаковка Размери

7121000 ...712102 5 свредла за метал 2, 3, 4, 5, 6 mm Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

68 x 150 x 18 mm

6.12  Свредла / длета
Свредла за метал

HSS свредла за метал

HSS свредла за метал с шестостенна опашка

• за стомана, лята стомана, ковък чугун, сив чугун, цветни метали, пластмаса.
• Експлоатационна дълготрайност дори при големи натоварвания.
• В съответствие с DIN 338.
• Вид: шлифовано.
• Материал: HSS.
• Ъгъл на върха: 118о.
• Спирална част с намаляващ диаметър и удебелена сърцевина. 

• за стомана, лята стомана, ковък чугун, сив чугун, цветни метали, пластмаса.  
• шестостенна опашка 1/4” (E6.3) за бърза смяна на инструмента.
• Екплоатационна дълготрайност дори при големи натоварвания.
• В съответствие с DIN 338.
• Вид: шлифовано.
• Материал: HSS.
• Ъгъл на върха: 118о.
• Спирална част с намаляващ диаметър и удебелена сърцевина.
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опаковка Размери

7105000 ...710504 6 свредла за метал 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

68 x 150 x 18 mm

8453000 ...845305 6 свредла за метал 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm Пластмасова кутия 56 x 160 x 18 mm
8632000 ...863200 6 свредла за метал 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm Двукомпонентна пластмасова 

кутия с плъзгащ се капак
70 x 150 x 17 mm

7104000 ...710405 13 свредла за метал 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 
6, 6,5 mm

Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

110 x 150 x 18 mm

7106000 ...710603 13 свредла за метал 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 
8 mm

Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

110 x 150 x 18 mm

7103000 ...710306 16 свредла за метал 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 mm

Двукомпонентна пластмасова 
кутия с капак

112 x 187 x 34 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опаковка Размери

7120000 ...712003 6 спирални свредла 
за дърво Professional

3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

68 x 150 x 18 mm

6.12  Свредла / длета
HSS валцовани свредла за метал

Свредла за дърво

HSS спирални свредла за дърво Professional

• за стомана, чугун, цветни метали, пластмаса.
• В съответствие и DIN 338.
• Вид: спирални.
• Материал: HSS.
• Ъгъл на върха: 118о.

• Особено подходящи при конструиране на 
мебели и дървени тераси.

• за дърво, твърдо дърво.
• за изключително твърдо дърво.
• С 2 опорни режещи ръба. 
• С голям канал за отвеждане на стружките.
• Вид: със самонарезен центриращ връх.
• Материал: HSS.
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6.12  Свредла / длета
CV спирални свредла за дърво

CV спирални свредла за дърво с шестостенна опашка

• за дърво, шперплат, ПДЧ, MDF. 
• Голяма експлоатационна дълготрайност.
• Вид: самонарезен центриращ връх.
• Материал: CV.

• за дърво, шперплат, ПДЧ, MDF. 
• шестостенна опашка 1/4” (E6.3) за бърза смяна на инструмента.
• Голяма експлоатационна дълготрайност.
• Вид: самонарезен центриращ връх.
• Материал: CV.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Включва Опаковка Размери

8458000 ...845800 5 спирални свредла за дърво 4, 5, 6, 8, 10 mm Пластмасова кутия 56 x 160 x 18 mm
7107000 ...710702 6 спирални свредла за дърво 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 1 зенкер  

ø 12 mm
Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

110 x 150 x 18 mm

7108000 ...710801 6 спирални свредла за дърво 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

70 x 150 x 18 mm

8635000 ...863507 6 спирални свредла за дърво 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 1 зенкер 
ø 12 mm

Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

70 x 150 x 17 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опаковка Размери

7122000 ...712201 5 спирални свредла за дърво 3, 4, 5, 6, 8 mm Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

68 x 150 x 18 mm
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6.12  Свредла / длета
Свредла Forstner

Комплект за пробиване на отвори  
за панти.
• Включва:

1 свредло Forstner, ø 35 mm
1 пластмасов шаблон за прецизно 
маркиране на точките за пробиване на 
отвори за скрити панти и ексцентрични 
съединения с диаметър 26 и 35 mm.

• Опаковка: блистер.

Специална геометрия на режещия ръб

Специалната геометрия на режещия ръб на свредлото Forstner на wolfcraft предпазва от прегряване на материала по време 
на пробиване. Резултатът е точен отвор без следи от обгаряне по детайла.
• за прецизно изрязване на отвори с гладки краища.
• изрязване на отвори във всякакъв тип меко дърво и ПДЧ с изкуствено покритие.
• Специална геометрия на режещия ръб = по-малко време за пробиване = без обгаряне на дървото.
• Пробиване с минимални усилия = удължаване на експлоатационната дълготрайност на машината.
• Вид: с центриращ връх, 2 опорни режещи ръба, периферни режещи ръбове.
• Материал: висококачествена инструментална стомана.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дължина Опашка

8728000 ...872806 Свредло Forstner 35 mm 90 mm ø 10 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опашка Опаковка Размери  
на продукта

1002000 ...100206 5 свредла Forstner 15, 20, 25, 30, 35 mm ø 10 mm Двукомпонентна малка 
пластмасова кутия

165 x 127 x 47 mm



6 АксесоАри зА електроинструменти

120

6.12  Свредла / длета
Свредла за камък / длета

TCT свредла за камък Professional

TCT специални свредла за бетон

• за стени от тухла, камък, бетон, мрамор, естествен камък, керамика.
• Право свредло. 
• Усилено гнездо на режещата пластина.
• Специално закалени.
• Устойчиви на удар.
• По стандарт ISO 5468.
• Материал: TCT.
• Ъгъл на върха: 130о.

• за стени от тухла, камък, бетон, изкуствен камък, мрамор, керамика.  
• шлифована с диаманти карбидна пластина.
• Специален метод на запояване с мед. 
• Тополоустойчиви до 500 оC.
• Много дълбок спирален канал.
• По стандарт DIN 5468.
• Материал: TCT.
• Ъгъл на върха: 130о.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опаковка Размери

7110000 ...711006 6 специални свредла за бетон 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

68 x 150 x 18 mm

7109000 ...710900 9 специални свредла за бетон 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm Двукомпонентна пластмасова 
кутия с плъзгащ се капак

110 x 150 x 18 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опаковка Размери

7119000 ...711907 6 свредла за камък Professional 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Двукомпонентна пластмасова  
кутия с плъзгащ се капак

68 x 150 x 18 mm
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6.12  Свредла / длета
TCT свредла за камък

TCT свредла за камък с шестостенна опашка

• за стени от тухла, камък, бетон, мрамор, плочки. 
• Висококачествена стомана.
• закалени, здрави, устойчиви на износване.
• В съответствие с DIN 5468.
• Вид: спирални.
• Материал: TCT.
• Ъгъл на върха: 130о.

• за стени от тухла, камък, бетон, мрамор, плочки.  
• шестостенна опашка 1/4” (E6.3) за бърза смяна на инструмента.
• Висококачествена стомана.
• закалени, здрави, устойчиви на износване.
• шлифована здрава метална пластина.
• В съответствие с DIN 5468.
• Материал: TCТ.
• Ъгъл на върха: 130о.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опаковка

7123000 ...712300 5 свредла за камък 4, 5, 6, 8, 10 mm Двукомпонентна пластмасова кутия

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Опаковка Размери

8450000 ...845008 5 свредла за камък 4, 5, 6, 8, 10 mm Пластмасова кутия 56 x 160 x 18 mm
7112000 ...711204 6 свредла за камък 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Двукомпонентна пластмасова кутия 68 x 150 x 18 mm
8634000 ...863408 6 свредла за камък 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Двукомпонентна пластмасова кутия 70 x 150 x 17 mm
7111000 ...711105 9 свредла за камък 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm Двукомпонентна пластмасова кутия 110 x 150 x 18 mm
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6.12  Свредла / длета
TCT свредла Standard за перфоратор с SDS-plus опашка

Универсални свредла

• Машина: перфоратор SDS-plus.
• за бетон, гранит, тухла, естествен и изкуствен камък. 
• Специално запоени, изцяло вградена TCT режеща пластина.
• Материал: TCT.
• Ъгъл на върха: 130о.

Комплект универсални свредла
• Включва:

1 accumobil – шаблон за пробиване на на отвори под прав ъгъл по бърз и лесен начин – подходящ е дори и за неопитни 
майстори, гумените амортизатори предотвратяват приплъзване на свредлото върху гладки повърхности.
5 универсални свредла, ø 4, 5, 6, 8, 10 mm, шлифована пластина от твърд метал, за дърво, камък, метали, пластмаса.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опаковка Размери

1000000 ...100008 Комплект универасални свредла Двукомпонентна малка пластмасова кутия 165 x 127 x 47 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Диаметър Опаковка Размери

8456000 ...845602 4 свредла за перфоратор Standard SDS-plus 5 x 110 mm
6 x 110 mm 
6 x 110 mm 
8 x 110 mm

Пластмасова кутия 56 x 160 x 18 mm

7113000 ...711303 6 свредла за перфоратор Standard SDS-plus 5 x 110 mm
6 x 110 mm
6 x 110 mm
8 x 110 mm
8 x 110 mm
10 x 110 mm

Двукомпонентна 
пластмасова кутия 
с капак

112 x 187 x 34 mm
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6.12  Свредла / длета
Други

• за дърво, метали. 
• Материал: HSS.
• Опаковка: блистер.

• за фрезоване на контури и пробиване 
на отвори, напр. за дюбели за 
гипскартон.

• за гипскартонени плоскости.
• 3 режещи ръба с канали, отвеждащи 

стружките, осигуряващи бързо 
фрезоване.

• Опаковка: блистер.

• Свредло за пробиване и фрезоване  
на контури в меки плочки за стена.

• за разширяване на вече 
съществуващи дюбелни отвори.

• за фрезоване на канали за тръби  
или електрическо окабеляване. 

• за плочки.
• Материал: покритие от волфрамов 

карбид.
• Опаковка: блистер.

• за свредла с диаметър 4 – 8 mm.
• Опаковка: блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър

2900000 ...290006 Прахоуловител 63 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дължина Опашка

7982000 ...798205 Фрезер-свредло 6 mm 100 mm ø 6 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Дължина  
на спиралата

Дължина Опашка

2512000 ...251205 Фрезер-свредло 6 mm 60 mm 90 mm ø 6 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър Работна 
височина

Дължина Опашка

7981000 ...798106 Фрезер-свредло 8 mm 35 mm 70 mm ø 8 mm
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6.13  Такери / скоби
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6.13  Такери / скоби
Ръчен такер

• здравият корпус от алуминий, излят под налягане, издържа на големи натоварвания. 
• С допълнително регулиране силата на удара.
• Удобна ръкохватка с пластмасова повърхност за работа без умора.
• Метален корпус.
• Опаковка: индивидуална.
• Допълнителни аксесоари: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 

7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000.

• здравият корпус от алуминий, излят под налягане, издържа на големи натоварвания. 
• Удобна ръкохватка с пластмасова повърхност за работа без умора.
• Метален корпус.
• Опаковка: индивидуална.
• Допълнителни аксесоари: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 

7037000, 7037100.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Консумативи

7081000 ...708105 tacocraft M 14+ – ръчен такер за скоби тип 053, 6 – 14 mm
за гвоздеи тип 062, 16 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Консумативи

7080000 ...708006 tacocraft M 10 – ръчен такер за скоби тип 053, 4 – 10 mm
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• Метално тяло за по-голяма стабилност.
• С възможност за регулиране силата на удара.
• Вградената касета дава възможност за бърза и лесна смяна на скобите. 
• Вградено автоматично подаване на скобите.
• Лесен за използване.
• Включва: 1000 скоби, тип 053, 8 mm.
• Опаковка: двоен блистер.
• Допълнителни аксесоари: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 

7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100.

• Метално тяло за по-голяма стабилност.
• С възможност за регулиране силата на удара.
• Вградената касета дава възможност за бърза и лесна смяна на скобите. 
• Вградено автоматично подаване на скобите.
• Лесен за използване.
• Включва: 1000 скоби, тип 053, 8 mm.
• Опаковка: двоен блистер.
• Допълнителни аксесоари: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Консумативи

7089000 ...708907 tacocraft 7 – такер в комплект със скоби за скоби тип 053, 4 – 14 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Консумативи

7088000 ...708808 tacocraft 5 – такер в комплект със скоби за скоби тип 053, 4 – 8 mm

6.13  Такери / скоби
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• Малко тегло, здрав и устойчив на удари.
• Метален канал за скоби.
• Удобна ръкохватка с пластмасово покритие за работа без умора.
• С допълнително регулиране силата на удара.
• Пластмасов корпус.
• Опаковка: индивидуална.
• Допълнителни аксесоари: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 

7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000.

• Малко тегло, здрав и устойчив на удари.
• Метален канал за скоби.
• Удобна ръкохватка с пластмасово покритие за работа без умора.
• Пластмасов корпус.
• Опаковка: индивидуална.
• Допълнителни аксесоари: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100,7036000, 

7037000, 7037100.

• Малък, но мощен.
• Пластмасов корпус.
• Опаковка: индивидуална.
• Допълнителни аксесоари: 

7016000,7017000, 7026000, 
7028000,7028100, 7031000, 
7032000,7032100.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Консумативи

7078000 ...707801 tacocraft P 10 – ръчен такер за скоби тип 053, 4 – 10 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Консумативи

6999000 ...699908 tacocraft P 4 – ръчен такер за скоби тип 053, 6 – 8 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Консумативи

7079000 ...707900 tacocraft P 14+ – ръчен такер за скоби тип 053, 6 – 14 mm 
за гвоздеи тип 062, 16 mm

6.13  Такери / скоби
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Такер-чук

Скоби / Гвоздеи

Скоби тип 013

Подходящи за Esco, kwb, LUX, Maestri, Novus, Rapid, Rawlplug, Rexel

• за продължителна професионална 
употреба.

• Ергономичен дизайн за работа без 
умора.

• Опаковка: индивидуална.
• Допълнителни аксесоари: 7010000, 

7011000, 7012000.

• Добре балансирана, неплъзгаща 
дръжка. 

• Опаковка: индивидуална.
• Допълнителни аксесоари: 7015000, 

7016000, 7017000, 702100, 7026000, 
7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 
7032100.

• Материал: твърда стомана.
• Опаковка: двоен блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Консумативи

7000000 ...700000 tacocraft HT 10 – такер-чук за скоби тип 050, 6 – 10 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Консумативи

7076000 ...707603 tacocraft HT 8 – такер-чук за скоби тип 053, 4 – 8 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Височина на скобата Тип

7056000 ...705609 2000 скоби 6 mm 013
7057000 ...705708 1400 скоби 8 mm 013

6.13  Такери / скоби
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Подходящи за AEG, Arrow, Black&Decker, Bosch, Bukama, Esco, Fischer, Haubold, kwb, LUX, Maestri, Maxicraft, 
Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, OBI-Brico, Outifrance, Petrus, Piranha, Proxxon, Rapid, Rawlplug, Rexel, 
Rocafix, Rocagraf, Stanley, wolfcraft. 

Подходящи за Arrow, Black&Decker, Bosch, Drapper, Emhard, Esco, Haubold, LUX, Makita, Markwell, Mekano, Novus, 
Outifrance, Peugeot, Rapid, Rawlplug, Rocafix, RYOBI, Stanley, wolfcraft. 

Скоби тип 050

Скоби тип 053

• Материал: твърда стомана.
• Опаковка: двоен блистер.
• Подходящи за 7000000.

• Материал: стомана.
• Опаковка: двоен блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Височина на скобата Тип

7010000 ...701007 2000 скоби 6 mm 050
7011000 ...701106 1500 скоби 8 mm 050
7012000 ...701205 1000 скоби 10 mm 050

арт. № EAN  
4006885...

Описание Височина на скобата Тип Подходящи за:

7015000 ...701502 3000 скоби 4 mm 053 7076000, 7078000, 7080000, 
7088000, 7089000

7016000 ...701601 4000 скоби 6 mm 053 6999000, 7076000, 7078000, 
7079000, 7080000, 7081000, 
7088000, 7089000

7017000 ...701700 3000 скоби 8 mm 053 6999000, 7076000, 7078000, 
7079000, 7080000, 7081000, 
7088000, 7089000

6.13  Такери / скоби
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• Материал: много твърда стомана.

Скобата се разширява при попадане в материала = оптимален захват.
• Материал: твърда стомана.
• Вид: D-връх.
• Опаковка: двоен блистер.
• Подходящи за 7079000, 7081000, 7089000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Височина на скобата Тип Опаковка Подходящи за

7021000 ...702103 2400 скоби 4 mm 053 Двоен блистер 7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000 
7026000 ...702608 2000 скоби 6 mm 053 Двоен блистер 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 

7081000, 7088000, 7089000 
7028000 ...702806 4000 скоби 6 mm 053 Двоен блистер 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 

7081000, 7088000, 7089000 

7028100 ...702813 5000 скоби 6 mm 053 Кутия 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 
7081000, 7088000, 7089000 

7031000 ...703100 1400 скоби 8 mm 053 Двоен блистер 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 
7081000, 7088000, 7089000 

7032000 ...703209 3000 скоби 8 mm 053 Двоен блистер 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 
7081000, 7088000, 7089000 

7032100 ...703216 5000 скоби 84 mm 053 Кутия 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 
7081000, 7088000, 7089000 

7036000 ...703605 1000 скоби 10 mm 053 Двоен блистер 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000 
7037000 ...703704 3000 скоби 10 mm 053 Двоен блистер 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000 
7037100 ...703711 4000 скоби 10 mm 053 Кутия 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000 
7042000 ...704206 1000 скоби 12 mm 053 Двоен блистер 7079000, 7081000, 7089000 
7042100 ...704213 2500 скоби 12 mm 053 Кутия 7079000, 7081000, 7089000 
7046000 ...704602 1000 скоби 14 mm 053 Двоен блистер 7079000, 7081000, 7089000 
7047000 ...704701 3000 скоби 14 mm 053 Двоен блистер 7079000, 7081000, 7089000
7049000 ...704909 2000 скоби 16 mm 053 Двоен блистер

арт. № EAN  
4006885...

Описание Височина  
на скобата

Тип

7045000 ...704503 1000 скоби 14 mm 053

6.13  Такери / скоби
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Скоби тип 055

Скоби тип 056

Подходящи за AEG, Black&Decker, Bosch, Bukama, Esco, Holz-Her, kwb, LUX, Metabo, Neckermann/ Bullcraft, Novus, 
Petrus, Rapid, wolfcraft. 

Подходящи за Arrow, Bostitch, Esco, kwb, LUX, Novus, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Skreba, Stanley, Swingline. 

• Вид: покритиe със смола.
• Опаковка: двоен блистер.

• Материал: твърда стомана.
• Опаковка: двоен блистер.

• Качествена неръждаема стомана VA 
за употреба на открито.

• Материал: неръждаема стомана INOX.
• Опаковка: двоен блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Височина  
на скобата

Тип

7166000 ...716605 1200 скоби 15 mm 055
7167000 ...716704 1200 скоби 18 mm 055
7169000 ...716902 1200 скоби 23 mm 055
7173000 ...717305 1000 скоби 30 mm 055

арт. № EAN  
4006885...

Описание Височина  
на скобата

Тип

7025000 ...702509 2000 скоби 6 mm 053
7030000 ...703001 1400 скоби 8 mm 053

арт. № EAN  
4006885...

Описание Височина  
на скобата

Тип

7177000 ...717701 1200 скоби 8 mm 056

6.13  Такери / скоби
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Скоби тип 057

Скоби тип 059

Гвоздеи 

Гвоздеи тип 062

Подходящи за AEG, Casals, LUX, Maxicraft, Mekano, Peugeot, Rocafix, Skil, Swingline. 

Подходящи за Black&Decker, Bukama, wolfcraft. 

Подходящи за AEG, Black&Decker, Bosch, Casals, Esco, kwb, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Novus, Rapid, 
Rocafix, Rocagraf, RYOBI, Skil, Stanley, Swingline, wolfcraft. 

• Материал: твърда стомана.
• Опаковка: двоен блистер.

• Материал: твърда стомана.
• Опаковка: двоен блистер.

• Материал: твърда стомана.
• Опаковка: двоен блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дължина Тип Подходящи за

7234000 ...723405 1000 гвоздея 14 mm 062
7239000 ...723900 1000 гвоздея 16 mm 062 7079000, 7081000
7241000 ...724105 1000 гвоздея 19 mm 062

6.13  Такери / скоби

арт. № EAN  
4006885...

Описание Височина  
на скобата

Тип

7192000 ...719200 1250 скоби 8 mm 057

арт. № EAN  
4006885...

Описание Височина  
на скобата

Тип

7203000 ...720305 1250 скоби 8 mm 059
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6.14  Режещи / шлайфащи дискове
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Диамантени дискове 

Комплект

Евтината алтернатива, отлично решение и за любители, и за професионалисти
• Машина: ъглошлайф.
• за всички общи приложения в строителния сектор, за ремонти и обновяване.  
• Сегменен диск за рязане на тухли, естествен камък и каменни плочи.
• Диск turbo за всякакъв тип работа в бетон, армиран бетон и гранит.
• Диск за рязане на плочки за чисто рязане в мрамор, плочки и керамични плочки. 
• По стандарт EN 13236.
• Скорост на рязане: макс. 80 m/s. 
• Включва:

1 диамантен диск, ø 110 mm, универсален, сегментен 
1 диамантен диск, ø 110 mm, Turbo
1 диамантен диск, ø 110 mm, за плочки.

• Опаковка: картон.

Евтината алтернатива, отлично решение и за любители, и за професионалисти
• Машина: ъглошлайф.
• Сегментен диск за рязане на тухли, естествен камък и каменни плочи.
• Диск за рязане на плочки за чисто рязане в мрамор, плочки и керамични плочки.
• По стандарт EN 13236.
• Скорост на рязане: макс. 80 m/s. 
• Включва: 

1 диамантен диск, ø 110 mm, сегментен
1 диамантен диск, ø 110 mm, за плочки.

• Опаковка: картон.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вътрешен 
диаметър

8392000 ...839205 Комплект диамантени режещи дискове 22,2 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опаковка

8390000 ...839007 Комплект диамантени режещи дискове 22,2 mm

6.14  Режещи / шлайфащи дискове
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Стойки за рязане

• Машина: ъглошлайф ø 115/125 mm.
• за рязане на метал.
• Вградено затягащо устройство, максимална широчина на захващане 100 mm.
• здрава конструкция с лята под налягане плоча. 
• Опаковка: кутия.

• Машина: ъглошлайф ø 180/230 mm.
• за рязане на метал.
• Вградено затягащо устройство, максимална широчина на захващане 100 mm.
• здрава конструкция.
• Опаковка: кутия за съхранение.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

5019000 ...501904 Стойка за рязане 190 x 260 x 240 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

5018000 ...501805 Стойка за рязане 330 x 510 x 350 mm

6.14  Режещи / шлайфащи дискове
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6.15  Здраве и безопасност 
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6.15  Здраве и безопасност 
Предпазни очила

Предпазни очила за хора, 
които носят очила. 
• Могат да бъдат носени върху 

очилата.
• Могат да бъдат използвани като 

защита за очите.
• По стандарт DIN EN 166:2001.
• Опаковка: двоен блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид

4879000 ...487901 Предпазни очила Standard Безцветни
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6.16  Аксесоари за многофункционален осцилатор
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6.16  Аксесоари за многофункционален осцилатор

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дълбочина  
на рязане

широчина  
на рязане

Форма  
на острието

3964000 ...396401 нож PRO за тръби 48 mm 32 mm извита
3965000 ...396500 нож PRO за тръби 51 mm 55 mm извита

Ножове с универсален захват

За работа с дърво / пластмаса

Подходящи за AEG, Batavia, Black&Decker, Bosch (без STARLOCK), CAPAZ, CRAFTSMAN, DeWalt, DEXTER, DREMEL, 
Einhell, Erbauer, Fein (без STARLOCK), Greenworks, Hitachi, Kraft Werkzeuge, LUX, Mac Allister, Makita, Mastercraft, 
Metabo, Milwaukee, Parkside, Passat, PorterCable, Renovator, Rockwell, RYOBI, Scheppach, Skil, Stanley, Titan,  
Westfalia, Worx. 

• за рязане на кръгли предмети, напр. пластмасови тръби, в близост до стена.
• за пластмаса, твърдо дърво.
• извит нож за плавно и точно рязане. 
• намалява риска от повреда на стената.
• затягащо устройство от неръждаема стомана за по-добро предаване на силата. 
• намалено съпротивление при рязане, дължащо се на оксидирания нож.
• Материал: HCS.
• Форма на зъбите: скосена.
• Разстояние между зъбите: 1,88 mm.
• Вид зъби: заострени.
• Включва: 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
• Опаковка: двоен блистер.
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6.16  Аксесоари за многофункционален осцилатор

• Перфектен за строителни, освежителни и ремонтни дейности.
• за дърво с пирони, шперплат, цветни метали, гипскартон.
• затягащо устройство от неръждаема стомана за по-добро предаване на силата.
• намалено съпротивление при рязане, дължащо се на оксидирания нож.
• Материал: BiM.
• за надлъжно рязане.
• Включва: 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
• Опаковка: двоен блистер.

• за чисти срезове в твърди материали с контролиране на дълбочината на врязване. 
• идеален за плоски детайли (напр. ламинат, паркет, первази, и т. н.).
• за плоскости с покритие и цветни метали.
• издръжливо острие с голяма експлоатационна дълготрайност.
• Перфектен контрол над дълбочината на рязане.
• Подобрено отвеждане на стружките.
• затягащо устройство от неръждаема стомана за по-добро предаване на силата.
• намалено съпротивление при рязане, дължащо се на оксидирания нож.
• Материал: BiM.
• Форма на зъбите: разредени и фрезовани.
• Разстояние между зъбите: 1,4 mm.
• Вид зъби: с отрицателен преден ъгъл.
• Подвижен ограничител на дълбочината, макс. дълбочина на рязане:  

с ограничител = 30 mm, без ограничител = 55 mm.
• Включва:

1 ограничител на дълбочината
1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.

• Опаковка: двоен блистер.

За работа с дърво / пластмаса / метал

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на рязане

Форма  
на острието

3952000 ...395206 нож PRO за многофункционален осцилатор 65 mm Права

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина на 
рязане

Форма  
на острието

3839000 ...383906 нож PRO с ограничител на дълбочината, за многофункционален осцилатор 28 mm Права
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6.16  Аксесоари за многофункционален осцилатор

• за дърво, метал, пластмаса.
• Включва:

1 полукръгъл нож за многофункционален осцилатор, BiM, ø 85 mm
1 нож за многофункционален осцилатор, BiM, 22 mm
1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 22 mm
1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.

• Опаковка: блистер.

• за циментови фуги, остатъци от строителни разтвори.
• Включва:

1 полукръгъл нож с покритие от волфрамов карбид, ø 65 mm
1 шлифовъчна плоча с покритие от волфрамов карбид, триъгълна, 80 mm
1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.

• Опаковка: блистер.

• за ламинат, паркет, первази и корнизи. 
• Включва:

1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 10 mm
1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 22 mm
1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 65 mm
1 полукръгъл нож за многофункционален осцилатор, BiM, ø 85 mm
1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.

• В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.

• за шкурка на листа easy-fix 95 mm.
• С велкро easy-fix за бърза смяна на 

шкурката.
• Включва: 1 преходен пръстен за 

Bosch PMF 250 CES.
• Опаковка: двоен блистер.
• Допълнителни аксесоари: 5885000, 

5886000, 5887000, 5888000, 
5889000.

Други

Комплекти

арт. № EAN  
4006885...

Описание

3961000 ...396104 Стартов комплект PRO за многофункционален осцилатор за ламинат

арт. № EAN  
4006885...

Описание

3993000 ...399303 Комплект аксесоари PRO

арт. № EAN  
4006885...

Описание

3992000 ...399204 Комплект аксесоари PRO

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид Размер

3996000 ...399600 шлифовъчен плот PRO Триъгълен 95 mm



6 АксесоАри зА електроинструменти

142

6.16  Аксесоари за многофункционален осцилатор

• за ремонтни дейности.
• Включва:

1 нож за многофункционален осцилатор, BiM, 22 mm
1 нож за многофункционален осцилатор, BiM, 65 mm
1 шабър, HCS, скосен, 52 mm
1 шабър, 45 x 10 mm
1 нож за многофункционален осцилатор с покритие от волфрамов карбид, ø 65 mm
1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.

• В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.

• за дърво, гипскартонени плоскости.
• Включва:

1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 28 mm
1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 44 mm
1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 65 mm
1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.

• Опаковка: блистер.

• за циментови фуги, остатъци от строителни разтвори, силикон, лепило.
• Включва:

1 полукръгъл нож с покритие от волфрамов карбид, ø 65 mm
1 шабър, HCS, 52 mm
1 шабър, HCS, 10 mm
1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.

• Опаковка: блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

3962000 ...396203 Стартов комплект PRO за многофункционален осцилатор

арт. № EAN  
4006885...

Описание

8490000 ...849006 Комплект Standard за многофункционален осцилатор, за сухо строителство

арт. № EAN  
4006885...

Описание

8491000 ...849105 Комплект Standard за многофункционален осцилатор, за фуги
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7.1  Режещи инструменти

• Ергономичен метален корпус за оптимално предаване на силата.
• Удобна дръжка.
• Смяна на ножчето без инструменти, само с едно натискане на бутон.
• надежден инструмент за рязане на кабели.
• Включва: 5 резервни ножчета.
• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 

4187000, 4188000, 4189000.

• Лек и здрав ергономичен корпус от алуминий.
• Меки зони за безопасна работа.
• Смяна на ножчето без инструменти и бързо отваряне.
• Включва: 3 резервни ножчета.
• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 

4187000, 4188000, 4189000.

• Метален корпус за повече стабилност.
• Меки зони за безопасна работа.
• Смяна на острието с голяма гайка с накатка.
• Включва: 1 трапецовидно ножче.
• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 

4187000, 4188000, 4189000.

• Специално проектиран корпус от лят метал за безопасна работа.
• Безопасна употреба: острието автоматично се прибира, когато е освободен 

предпазният бутон.
• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 

4187000, 4188000, 4189000.

Ножове с трапецовидно острие

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид

4131000 ...413108 Професионален нож С прибиращо се ножче, с място за складиране на ножчетата

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид

4132000 ...413207 Професионален нож С прибиращо се ножче, с място за складиране на ножчетата

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид

4133000 ...413306 Стандартен нож С прибиращо се ножче, с място за складиране на ножчетата

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид

4134000 ...413405 нож С прибиращо се ножче
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7.1  Режещи инструменти

ножът, който отговаря на най-високите изисквания – подходящ за рязане  
на дебел картон, дебело фолио и покривен филц.
• Eргономичен метален корпус с комфортна мека зона за оптимално  

предаване на силата.
• автоматична блокировка на ножчето.
• Предпазен бутон за блокиране на ножчето.
• Хромиран водач на ножчето.
• Включва: 1 чупещо се ножче със 7 сегмента.
• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 4127000, 4153000.

• за минерална вата, твърд пенопласт, 
полистирен.

• Вълнообразно острие с дължина  
250 mm. 

• Острие със специално назъбване, 
едностранно.

• заоблен безопасен връх.
• Опаковка: блистер.

• за хартия, листови материали, кожа, 
и много други.

• Материал: пластмаса.
• Включва: 2 резервни остриета.
• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 4169000.

• Рязане по права и крива.
• за рязане на плат и хартия.
• С лостче и допълнителен бутон за 

безопасно фиксиране.
• Материал: пластмаса.
• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 4129000.

Нож с чупещо се ножче

Специални ножове

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид

4147000 ...414709 нож за изолационни материали С пластмасова дръжка

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид

4151000 ...415102 Кръгов нож С място за  складиране на остриетата

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид

4152000 ...415201 нож с режеща ролка Включва 1 режеща ролка 45 mm 

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дължина  
на ножчето

Размери

4081000 ...408104 Професионален нож с чупещо се ножче 25 mm 50 x 190 x 28 mm



7 Ръчни инстРументи

146

7.1  Режещи инструменти
Ножчета

Други

Ножици

• В кутия за съхранение.
• Опаковка: блистер.
• Подходящи за 4151000.

Вграденият предпазител намалява риска  
от нараняване

Точен разрез – сигурно, бързо и прецизно!
• Двустранен нож.
• и държач на ножа за лесно рязане на кръгли детайли с диаметър до 13 mm.
• Предпазител на челото на инструмента защитава от случаен контакт с острието.
• Вграденият предпазител намалява риска от нараняване. 
• Ергономична дръжка с противоплъзгащо се еластично покритие.
• Включва: 1 резервно ножче, дебелина 0,65 mm, дължина 61 mm.
• Опаковка: двоен блистер.
• Допълнителни аксесоари: 4173000, 4187000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4197000 ...419704 ножица megaCut S

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4169000 ...416901 5 резервни ножчета за кръгов нож 

- Заострени друстранно
- Изработени от специална студено закалена стомана
- Остри, устойчиви на счупване, с голяма експлоатационна дълготрайност
- В практична кутия за съхранение
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7.1  Режещи инструменти

Други

• за рязане на стъкло, плочки или керамика.
• за дебелина на стъклото 3 – 8 mm.
• Вид: с дървена дръжка.
• С 6 сменяеми режещи ролки, изработени от волфрамов карбид.
• Опаковка: блистер.

• за отстраняване на неголеми неравности от гладки повърхности. 
• за премахване на стикери от гладки повърхности.  
• за отстраняване на лак и боя.
• Материал: пластмаса.
• Вид: дължина на острието 61 mm. 
• Включва: 1 острие.
• Опаковка: картон.
• Допълнителни аксесоари: 4173000, 4187000.

• Ергономични дръжки.
• Със специална геометрия на 

режещите ръбове.
• С допълнителни функции, например 

отвертка, отварачка, нож за фолио.
• Опаковка: блистер.

С допълнителни функции, например, отвертка, 
отварачка, нож за фолио

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4193000 ...419308 Пластмасова стъргалка

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дължина Дължина  
на острието

4164000 ...416406 Универсална ножица 215 mm 70 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дължина

4109000 ...410909 нож за стъкло и плочки Profi 135 mm
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7.2  Измервателни инструменти

• за обрязане на кантове  
и припокриващи се фурнири.

• за обрязване на ръбове  
с произволна форма.

• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 4310000.

• за измерване, маркиране и чертане.
• за радиуси, кръгове и мебелни панти. 
• Сменяем ограничител за прецизна работа по ръбове и повърхности от двете страни на обработвания материал.
• Материал: стомана.
• Вид: ъгъл, скала за измерване на ъгли, приспособление за успоредно маркиране, шаблон за разчертаване. 
• Ъгъл на ограничителя 90о.
• шаблон за панти 32 mm.
• Опаковка: индивидуална.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4300000 ...430006 нож за фурнир

арт. № EAN  
4006885...

Описание Дължина  
на рамото

5205000 ...520509 Ъгъл с ъгломер 200 x 300 mm
5206000 ...520608 Ъгъл с ъгломер 280 x 500 mm
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Скъсяване

Удобно решение при полагане на големи обеми ламинат и винил

VLC 800 – инструмент за рязане на винил и ламинат

• за бързо и безопасно рязане на всички видове ламинат (включително с вградена 
звукоизолация) с дебелина до 11 mm и широчина 465 mm.

• за самозалепващи се и с клик система винилови плоскости с дебелина до 6 mm  
и широчина 465 mm.

• Регулируемо разстояние между ножовете за рязане на гъвкав винил с дебелина 2 – 4 mm.
• за прецизно рязане под ъгъл 90о с ограничител.
• за рязане под ъгъл от 0о до 180о.
• за надлъжно рязане на плоскости.
• ножове с покритие за лесно рязане на самозалепващи се винилови плоскости. 
• Практичен паралелен водач за рязане на ленти с широчина 55 mm, може да бъде монтиран 

отляво или отдясно.
• задържаща функция за лесно и удобно рязане на широки плоскости и при надлъжни 

разрези.
• С опора за поддържане на панела.
• Бързо безопасно рязане благодарение на специалната геометрия на ножа. 
• Чисто изрязване откъм декоративната страна.
• назъбено острие за надеждно фиксиране на детайла при първия контакт с ножа.
• Крака с противоплъзгащо се покритие за стабилно позициониране.
• Работа без прах и шум.
• Лека и здрава конструкция от висококачествен алуминий. 
• Опаковка: кутия.

8.1  Полагане на ламинат и винил

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери  
на продукта

Тегло

6939000 ...693906 VLC 800 – инструмент за рязане на винил и ламинат 661 x 211 x 197 mm 3,5 kg
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LC 600 – инструмент за рязане на ламинат
за стандартна работа при полагане на ламинат.
• за бързо и надеждно рязане на всички видове ламинат  

(вкл. и с вградена звукоизолация) с дебелина до 11 mm и широчина 465 mm.
• за прецизно рязане под ъгъл 90о с ограничител.
• за рязане под ъгъл от 0о до 180о.
• за надлъжно рязане на плоскости. 
• назъбено острие за прецизни, неограничени надлъжни разрези. 
• Чисто изрязване откъм декоративната страна.
• назъбено острие за надеждно фиксиране на детайла при първия контакт с ножа.
• Бързо, безопасно рязане благодарение на специалната геометрия на острието.
• Работа без прах и шум.
• Лека и здрава конструкция от висококачествен алуминий. 
• Крака с противоплъзгащо се покритие за стабилно позициониране.
• Опаковка: кутия.

LC 100 – инструмент за рязане на ламинат
за стандартна работа при полагане на ламинат.
• идеален за изпълняване на стандартни проекти за полагане на ламинат.
• за бързо и чисто рязане на ламинат с дебелина 8 mm и широчина 210 mm.
• за рязане под ъгъл 90о с ограничител.
• алтернатива на електроинструменти като потапящ се циркулярен или прободен трион.
• Бързо и безопасно рязане. 
• Работа без прах и шум.
• Лесно рязане благодарение на специалната геометрия на острието.
• Крака с противоплъзгащо се покритие за стабилно позициониране.
• Опаковка: кутия за съхранение.

8.1  Полагане на ламинат и винил

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери  
на продукта

Тегло

6933000 ...693302 LC 100 – инструмент за рязане на ламинат 580 x 203 x 177 mm 1,7 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери  
на продукта

Тегло

6937000 ...693708 LC 600 – инструмент за рязане на ламинат 636 x 201 x 186 mm 2 kg
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8.1  Полагане на ламинат и винил

Функция 3-в-1:
• за безшевно свързване на ламинат и паркет без необходимост от чук,  

дървено трупче и изтегляща скоба. 
• за съединяване на ламелите, разположени в близост до стената, към вече положената част. 
• Може да се използва за бутане и дърпане.
• замества чука, дървеното трупче и изтеглящата скоба.
• намалява процента за грешките до нула, изключва нараняванията и щетите при използване 

на чук.
• Обединяване на сила и контрол в един надежден и ергономичен продукт. 
• за ламели с дебелина над 7 mm.
• Опаковка: картон.

Обратната страна е покрита с широка защитна 
филцова подложка

• за определяне положението на редовете ламинат един към друг.
• Обикновено се използва по краищата на помещението, например при полагане на ламинат 

под касата на вратата.
• Конструкция с голяма контактна повърхност и функция лост.  
• Обратната страна е покрита с широка защитна филцова подложка.

Монтаж

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери  
на продукта

Тегло

6945000 ...694507 Чук за ламинат 170 x 80 x 410 mm 1,53 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид Размери

6928000 ...692800 Професионална щанга за полагане на ламинат С наковалня и защитна подложка 120 x 60 x 440 mm
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• за точно позициониране на ламината от предната страна.
• инструмент със специална форма, предпазваща каналите и перата на ламината. 
• Опаковка: без опаковка.

• за позициониране и набиване на ламинат и паркет при безшевно съединяване.
• идеален за обширно полагане в няколко стаи.
• за ламинат, паркет, винилови настилки, дървени настилки. 
• здрава конструкция с предпазна алуминиева планка. 
• Оптимално предаване на ударната сила на чука, благодарение на изпъкналата форма на планката.
• инструмент със специална форма, предпазваще каналите и перата на ламината.
• Подходящ за всички дебелини ламинат – 5, 10, 15 mm.
• Материал: дърво с алуминиева планка. 
• Опаковка: без опаковка.

• за определяне положението на редовете ламинат един към друг.
• Обикновено се използва по краищата на помещението, например при полагане на ламинат 

под касата на вратата. 
• Три защитни подложки от филцови ивици от обратна страна.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

6929000 ...692909 Дървен ударен блок 300 x 27 x 50 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери  
на продукта

Тегло

6947000 ...694705 Дървен ударен блок Profi 62 x 24 x 281 mm 0,308 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид Размери

6927000 ...692701 Щанга за полагане на ламинат С конусовидна форма 310 x 15 x 25 mm
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Функция 2-в-1:
• Клин за технологична фуга при полагане на ламинат или паркет.
• Може да се използва и като клин при монтиране на прозорци и врати.
• заключващ механизъм, позволяващ свързването на два или повече клина в двете посоки.
• Механизмът за захващане позволява свързването в клиновидна или блокова форма.
• Подходящ за технологични фуги до и над 10 mm.
• здраво сцепление без необходимост от често наместване.
• Материал: пластмаса.
• Опаковка: полиетиленова върху картон.

• за дърво, ПДЧ, ПДЧ с пластмасово покритие, первази.
• Материал: HCS.
• Форма на зъбите: разредени и заточени.
• Разстояние между зъбите: 1,7 mm.
• Вид зъби: заострени.
• Работна дължина: 300 mm.
• за рязане на материал с максимална дебелина 73 mm.
• Допълнителни продукти: 6948000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на рязане

Размери Тегло

6950000 ...695009 ножовка 1,2 mm 95 x 410 x 45 mm 0,34 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

6946000 ...694606 30 клина за ламинат 35 x 6 x 60 mm
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Касата на вратата може да бъде скъсена лесно с ръчната ножовка, идеална за довършителни 
работи при полагането на настилки и др.
• извитата под ъгъл дръжка осигурява достатъчно свобода при рязане дори в непосредствена 

близост до пода.
• Подходяща и за левичари заради дръжката, която може да се завърта на 180о.
• Дължина на режещата част: 255 mm.
• Опаковка: индивидуална.

Базов комплект за полагане на ламинат  
на атрактивна цена.
• за ламинат, паркет, корк.
• Включва:

1 щанга за полагане на ламинат
1 дървен ударен блок
20 пластмасови клина

• Опаковка: двоен блистер.

Универсални наколенки 
• Висококачествени наколенки за защита на коленете в процес на полагане на настилки. 
• Безцветна защитна опора, подходяща както за устойчиви, така и за неустойчиви на повреди основи.
• Еластични гел-вложки за омекотяване на ударите и защита на ставите.
• Ергономична еднослойна фиксираща лента за свобода на движенията и удобство при носене. 
• С велкро залепване.
• В съответствие с DIN EN 14404.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

6931000 ...693104 Комплект за полагане на ламинат

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4860000 ...486003 Чифт наколенки

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

6925000 ...692503 Ръчна ножовка 90 x 390 x 45 mm

С извита и въртяща се дръжка
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8.1  Полагане на ламинат и винил
Измерване

Функция 2-в-1: герунг и кутия за рязане в едно
• за прецизно рязане под ъгъл. 
• за измерване на ъгли от 85о до 180о.
• Безгрешно автоматично подаване на правилния ъгъл към триона благодарение на вградените направляващи щифтове.
• Удобно измерване на ъглите в помещението.
• Плавно регулиране в диапазона от 85о до 180о – особено подходящ за стари сгради.
• Елиминира трудната работа при пренасянето на правилния ъгъл към триона.
• Опаковка: картон.

• Помага при измерването ъгъла на стената и настройването ъгъла на рязане.
• автоматично показва на ъгъла на рязане и позволява правилното настройване на триона. 
• за рязане под ъгъл и точно рязане.
• Вграден ограничител на ъгъла за лесно маркиране.
• Магнит за лесно и безопасно регулиране на трионa.
• Опаковка: индивидуална.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Макс. височина 
на перваза

Ъгъл Размери Тегло Допълнителни 
продукти

6948000 ...694804 Герунг и кутия за рязане 70 mm 85о – 180о 100 x 105 x 353 mm 0,60 kg 6950000
6948200 ...694828 Герунг и кутия за рязане 100 mm 85о – 180о 100 x 140 x 353 mm 0,66 kg 4024000

арт. № EAN  
4006885...

Описание Ъгъл Размери 

6921000 ...692107 Сгъваем ъгъл 30 – 180о 50 x 345 x 70 mm
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шаблонът за полагане на ламинат позволява бързо и точно пренасяне на контура на стената,  
до която ще се поставя последният ред от пода и точното начертаване линията на рязане.  
• Регулиране спрямо широчината на плоскостта до 235 mm.
• Лесно регулиране на размерите.
• Опаковка: картон.

шаблон за измерване на контури, улесняващ отчитането и прехвърлянето им върху обработвания материал.
• Пренасяне на ъгли и контури – лесно и прецизно.
• идеален за прецизно полагане на ламинат, напр. около нагревателни тръби.
• С лост за затягане за фиксиране вида на контура. 
• здрав пластмасов корпус.
• широчина на контура макс. 130 mm, дълбочина на контура макс. 30 mm.
• Опаковка: блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

6922000 ...692206 шаблон за полагане на ламинат 295 x 45 x 80 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

6949000 ...694903 шаблон за измерване на контури 180 x 20 x 105 mm 0,2 kg
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8.2  Работа с гипскартон
Съединяване на профилни конструкции

• за рязане по права и крива линия.
• Лостов механизъм.
• Микроназъбване за по-добър резултат при рязане – улеснява рязането на гладки метални листове.
• Механизъм за отваряне с една ръка.
• Двукомпонентни дръжки с противоплъзгащо се покритие от пластмаса.
• В пластмасова кутия.

• за C- и U-образни метални профили 
(максимална дебелина 2x0,6 mm).

• Бързо и лесно съединяване на 
стоманени профили.

• за постоянно свързване на два опорни 
профила.

• Минимални усилия, благодарение на 
лостовия механизъм.

• Опаковка: блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4029000 ...402904 Клещи за съединяване на профили 95 x 270 x 36 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4027000 ...402706 ножица за ламарина 75 x 255 x 22 mm
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Рязане

• за отбелязване, отчупване и рязане на гипскартонени плоскости с един ход.
• за точни, прави ръбове при рязане.
• Предотвратява многократното местене и въртене на гипскартона.
• Ергономична позиция на дръжката за комфортна работа.
• Лесна смяна на ножа.
• Макс. дължина на рязане 900 mm, с удължение (арт. № 4019000) – 1900 mm.
• Включва:

1 трапецовиден нож, 52 / 0,50 mm
1 острие с формата на кука, 51 / 0,50 mm.

• Опаковка: картонена кутия.
• Допълнителни аксесоари: 4019000, 4185000, 4188000.

• за удължаване релсата на ножа за гипскартон арт. № 4014000.
• Макс. дължина на рязане 1900 mm (нож за гипскартон с удължителна релса).
• Опаковка: картонена кутия.
• Подходяща за 4014000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4014000 ...401402 нож за гипскартон с направляваща релса

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4019000 ...401907 Удължителна релса

8.2  Работа с гипскартон
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• за създаване на идеално скосени ъгли под 35о.
• за чист преход между две гипскартонени плоскости.
• Подходящ за плоскости с дебелина 9,5 и 12,5 mm.
• Три ножа за прецизно рязане на ъгли в един ход. 
• Контролирана и безопасна работа от първия до последния милиметър. 
• Дава възможност за бързо и лесно последователно запълване на фугите.  
• Включва: 3 трапецовидни ножа, 52 / 0,50 mm.
• Опаковка: картон.
• Допълнителни аксесоари: 4185000.

• направляваща релса и маркер за точно ъглово и паралелно рязане на гипскартон.
• Без изморителни изчисления и прехвърляне на ъгли и размери върху плоскостта.
• Ъгловата точност на рязането прави възможно получаването на точни шевове и съкращаване на следващите  

операции по шпакловане и шлайфане.
• С голяма експлоатационна дълготрайност благодарение на корозионноустойчивата повърхност, изработена от анодиран 

алуминий.
• Макс. дължина на рязане 1000 mm, макс. широчина на рязане с паралелен нож 970 mm, рязане под ъгъл от 0о до 180о.
• Включва:

1 нож за успоредно рязане и рязане на ивици
1 трапецовиден нож, 52 / 0,50 mm.

• Опаковка: картонена кутия. 
• Допълнителни аксесоари: 4185000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4009000 ...400900 Ъглово ренде за гипскартон

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4008000 ...400801 T-образна направляваща релса с нож за успоредно рязане

8.2  Работа с гипскартон
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• за ефективна последваща обработка на повърхности и ъгли от гипскартон и дърво.
• Работна широчина 150 x 57 mm.
• Eргономична работа с една ръка.
• здрав корпус от пластмаса.
• Опаковка: картон.
• Допълнителни аксесоари: 4039000.

• за скосяване на ъгли и премахване на преходи.
• Двукомпонентна дръжка с меки зони за удобна и безопасна работа.
• Сменяема плоча-рашпила (арт. № 4041000).
• Опаковка: кутия.

• Подходящ за 4013000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4013000 ...401303 Ренде

8.2  Работа с гипскартон

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4039000 ...403901 Плоча-рашпила 150 x 57 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4026000 ...402607 Ренде за ъгли 57 x 258 x 94 mm
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• за изрязване в гипскартонени плоскости.
• Двукомпонентна ръкохватка с мека зона за удобна и безопасна работа.  
• Специална форма на зъбите за бързо и прецизно рязане.
• индукционно закалени зъби за голяма експлоатационна дълготрайност.
• заточен връх за врязване.
• Опаковка: двоен блистер.

• за рязане на гипскартон, пластмаса и дърво. 
• идеален за изработване на отвори за врати при работа с гипскартон.
• С универсално приложение, дължащо се на дължината на режещата част от 350 mm  

и на конично шлифованите и закалени връхове на зъбите.
• издръжлива, удароустойчива пластмасова ръкохватка. 
• Материал: HCS.
• Разстояние между зъбите: 3,6 mm.
• Опаковка: индивидуална.
• Допълнителни продукти: 6948200.

• за ренде за ъгли wolfcraft, арт. № 4025000, 4026000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание широчина  
на рязане

Тегло

4024000 ...402409 Трион 1,5 mm 0,27 kg

8.2  Работа с гипскартон

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4041000 ...404106 Плоча-рашпила 250 x 57 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4033000 ...403307 Ръчен трион 45 x 318 x 30 mm
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• за изрязване на отвори и свободни форми в гипскартон.
• Подходящ за работа с гипскартон.
• Диаметърът от 5 mm дава възможност за изрязване с малки радиуси.
• Лесен за водене с помощта на двукомпонентна ръкохватка.  
• Опаковка: двоен блистер.

• незаменима за големи панели, 
позволява сам човек да монтира 
панелите на тавана.

• Макс. натоварване 30 kg.
• Телескопична дръжка, разтягаща се от 

1,6 до 2,9 m, грубата настройка се прави 
с помощта на вътрешна тръба, точната – 
с механизъм за плавно изтегляне.

• Полезен помощник при повдигане 
на гипскартонените плоскости и 
придвижването им с интегрираните 
теглещи куки.

• Висококачествена метална конструкция.
• Вид: с кука.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Работна 
дължина

Диаметър Дължина

4031000 ...403109 Ръчен трион 175 mm 5 mm 275 mm

8.2  Работа с гипскартон

Позициониране – затягане – фиксиране

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4042000 ...404205 Опора за окачване на таван 205 x 80 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4045000 ...404502 Приспособление за повдигане на плоскости 75 x 215 x 65 mm
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Лесен, пестящ усилия и надежден монтаж на гипскартонени плоскости към стени и тавани, 
особено подходящи за наклонени стени. След окончателното завинтване на панела фиксиращите 
скоби и крепежните елементи се отстраняват и могат да се използват за следващите плоскости. 
• за фиксиране на до две гипскартонени плоскости на тавана и скосени стени и последващо завиване на винтовете. 
• за надежден и точен монтаж.
• за монтаж на гипскартон от един човек.
• Дава възможност за работа без придържане с ръце.
• Безопасна работа без допълнителни усилия.
• Многократно използваеми.
• Включва:

1 стяга за фиксиране, метална
3 крепежни елемента, пластмаса
1 свредло, Pozidriv PZ 2
3 винта за дърво, 4 x 60 mm.

• Опаковка: блистер.

• Пластмасовата капачка дава видимост 
и върху свредлото, и върху винта. 

• Регулируема дълбочина на 
завинтване.

• Вид: с магнит и ограничител на 
дълбочината.

• Включва: 1 свредло Phillips PH 2.
• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 1331000, 

1331099, 1527000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4040000 ...404007 Комплект за фиксиране на гипскартонени плоскости

арт. № EAN  
4006885...

Описание Опашка Дължина

4055000 ...405509 адаптор за отвертка шестостенна 6,3 mm (1/4”) 65 mm

8.2  Работа с гипскартон

Фиксиране
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Шпакловане

Шлифоване

• Двукомпонентна дръжка с мека зона 
за захващане. 

• Гъвкав стоманен лист.
• неръждаема.
• Включва: накрайник PH 2 за затягане 

на винтове.

• за шлифовъчни листове easy-fix.
• за ефикасно шлайфане на гипскартонени плоскости на стени и тавани. 
• Позволява работа далеч от прахта благодарение на допълнителната телескопична дръжка.
• Стабилност на повърхността за непрекъснато и бързо обработване. 
• не се сгъва.
• Система  easy-fix за бърза смяна на шлифовъчния лист. 
• Включва:

1 шлифовъчна подложка easy-fix, силициев карбид, Р120 
1 дръжка за работа на тавана.

• Опаковка: картонена кутия.
• Допълнителни аксесоари: 2287000, 2288000, 4012000, 5617000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид Размери

4047000 ...404700 Професионална шпатула Острие 150 mm 150 x 255 x 29 mm

арт. № EAN  
4006885...

Описание Диаметър

4052000 ...405202 Кръгъл ръчен шлайф 225 mm

8.2  Работа с гипскартон
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• С преходник, подходящ и за бояджийски валяк. 
• Телескопична дръжка от 1,2 до 2 m.
• Подходяща за 4052000.

• за листове с размери 115 x 280 mm.  
• Двукомпонентна дръжка с мека зона.  
• назъбени държатели за безопасно и сигурно закрепване на абразива.
• Включва: 1 шкурка, Р120, 115 x 280 mm 
• Опаковка: картонена кутия.  
• Допълнителни аксесоари: 1988000, 1996000, 4057000, 4058000, 8406600.

• Включва:
1 прахоулавяща плоча
1 спирален маркуч, 3 m
1 адаптор за прахосмукачка, с контрол на въздушния поток.

• Опаковка: кутия.
• Подходящ за 4056000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4057000 ...405707 Комплект аксесоари

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4012000 ...401204 Телескопична дръжка

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери 

4056000 ......405608 Ръчен шлайф 105 x 218 x 90 mm

8.2  Работа с гипскартон
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• за заглаждане на съединения
• за снемане на фаски на гипскартонени, газобетонни и други плоскости.
• Включва:

1 захващаща дръжка
4 шкурки, Р120, Р220, 280 x 115 mm

• Опаковка: картонена кутия.
• Допълнителни аксесоари: 1988000, 1996000, 8406600.

• С преходник, подходящ и за бояджийски валяк. 
• Телескопична дръжка от 1,2 до 2 m.
• Включва: 1 държач за работа на тавана.
• Подходяща за 4056000.

арт. № EAN  
4006885...

Описание

4058000 ...405806 Телескопична дръжка

8.2  Работа с гипскартон

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

8722000 ...872202 Комплект за ръчно шлайфане 110 x 232 x 80 mm
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• за точно определяне на позицията на отворите за контакти в кухи стени.
• Подходящ за всички видове контакти.
• Точност на подравняване благодарение на хоризонталните и вертикалните либели.
• за лесна маркировка на стандартни разстояния (57, 71 и 91 mm).
• Вградена скала за измерване на разстояния, напр. разстоянието между ключа и касата на вратата.
• Опаковка: картон.
• Допълнителни продукти: 2157000, 2158000, 3777000.

8.2  Работа с гипскартон

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

4050000 ...405004 шаблон 50 x 185 x 15 mm

Монтаж
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8.3  Дърва за огрев
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8.3  Дърва за огрев

арт. № EAN  
4006885...

Описание Тегло

5121000 ...512108 Стойка за рязане на дърва 10,5 kg

Само 2–3 срязвания и ще имате пълна 
количка с дърва за огрев, без да 
спирате верижния трион.
• изключително бързо – пълна 

количка с дърва.
• Стабилност благодарение на широката опора и кръглите тръби с диаметър 26 mm.
• С блокиращ механизъм против изпадане.
• Дървени плоскости, предпазващи веригата от повреда.
• Подходяща и за отделни части от дървесния ствол.
• Може да се сгъва за пестене на място при съхранение.
• Опаковка: кутия.
• Допълнителни продукти: 2175000.

Трайна и стабилна
Стойка за рязане на дърва

Технически данни:
• Приложение: бързо и безопасно рязане на трупи с дължина 1 m 
• Макс. товароносимост: 150 kg
• Други: скала през 25, 50 и 75 cm (за трупчета с дължина  

 25 cm) и 33 и 66 см (за трупчета с дължина 33 cm)
• Размери в монтирано състояние: 700 x 1120 x 675 mm
• Размери в сгънато състояние: 1320 x 1120 x 115 mm
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Тегло

5119000 ...511903 Стойка за рязане на дърва SB 60 4,6 kg

Мобилна и компактна
Стойка за рязане на дърва SB 60

• Бързо, безопасно рязане на трупи с дължина от 1 m на трупчета с дължина 25 или 33 cm.
• Предпазното устройство предотвратява изпадането на трупите.
• Практичен механизъм за сгъване – бърз монтаж и демонтаж.
• Мобилен продукт с малко тегло, но голяма стабилност.
• Букови плоскости, предотвратяващи грешка при рязане. 
• Опаковка: кутия.

8.3  Дърва за огрев

Технически данни:
• Макс. товароносимост: 100 kg
• Размери при монтирано положение: 540 x 1000 x 600 mm
• Размери при сгънато положение: 540 x 1100 x 230 mm
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Тегло

5122000 ...512207 Модулен стелаж 7,5 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание Тегло

5125000 ...512504 Модулен стелаж XXL 8 kg

Практичният помощник за съхраняване на дърва за огрев, може да се използва  
в напълно различни условия.
• за съхраняване на трупчета с размери 25 – 50 cm.
• Четири пластмасови опори осигуряват оптимална вентилация на трупчетата отдолу.
• идеален за използване на открито.
• Може да бъде удължен от 1,72 m до 2,34 m мигновенно.
• Може да бъде натоварен до височина 1 m и широчина 2,34 m, за максимален обем 1,17 m3 трупчета.
• Опаковка: кутия.
• Размери в монтирано състояние: 1720–2340 x 1045 x 310 mm. 

• за съхранение на трупчета с дължина 25 – 50 cm.
• Благодарение на своята модулност е подходящ за всякакви условия. 
• Четири разширителни елемента с дължина по 420 mm позволяват избор на варианти 

за монтаж с различна височина и широчина. 
• Бърз монтаж и демонтаж без нужда от инструменти.
• 5 пластмасови фиксатора осигуряват оптимална вентилация на трупчетата отдолу.
• идеален за използване на открито.
• Може да бъде натоварен до височина 1,4 m и широчина 3,2 m, за максимален обем от 1,6 m3 дървени трупчета.
• Опаковка: кутия.
• Размери в сглобено състояние: 1766–3241 x 1036–1460 x 256 mm.

8.3  Дърва за огрев
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

5124000 ...512405 Покривало за дърва 6000 x 1500 mm 1,7 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

8732500 ...873254 Влагомер за дърва 69 x 127 x 28 mm 0,12 kg

• за продължително съхраняване на дърва за огрев.
• изключително здраво покривало (210 g/m2).
• Подсилен край.
• Водоустойчиво.
• Устойчиво на скъсване. 
• Устойчиво на UV лъчи.
• Материал: тъкан материал.
• алуминиеви халки на всеки 50 cm.
• Опаковка: полиетиленова торбичка за многократна употреба.

• Бързо и лесно определяне 
влажността на дървесината в 
проценти.

• необходимо е двата контактни 
електрода да бъдат натиснати в повърхността 
на дървото и на LCD дисплеят ще се изобрази 
процентът остатъчна влажност.

• Вид: с LCD дисплей.
• Диапазон на измерване: 10 – 40%.
• Включва: 1 батерия 9 V.
• Опаковка: блистер.

8.3  Дърва за огрев
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8.4  Работа с уплътнители
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• за всички флакони от 310 ml (Ø 50 x 225 mm).
• за силикон, акрил, лепило, битум, вискозни уплътнители, цимент за фуги.
• Професионална изработка – особено подходящ за твърди лепила и уплътнители.
• Осигурява особено висока сила на натиск благодарение на специален напорен механизъм  

и закален бутален лост. 
• Ергономичен дизайн и оптимално предавателно отношение за работа без умора.
• Лесна смяна на флакона.
• Сила на натиск 250 kg.
• Опаковка: картон.

Механичен пистолет за уплътнители MG 600 PRO

8.4  Работа с уплътнители

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

4356000 ...435605 Механичен пистолет за уплътнители MG 600 PRO 400 x 195 x 75 mm 0,785 kg
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• за всички флакони от 310 ml (Ø 50 x 225 mm).
• за силикон, акрил.
• С автоматична функция за спиране на материала, предотвратявайки изтичането му след освобождаване на спусъка.
• Ергономичен дизайн на ръкохватката за работа без умора. 
• Въртящ се капак на ръкохватката.
• Лесна смяна на флакона.
• здрава конструкция от пластмаса, армирана с фибростъкло. 
• Опаковка: без опаковка.

• за работа с флакони от 310 ml като например силикон и акрил.
• здрава конструкция от пластмаса, армирана с фибростъкло.  
• Ергономичен дизайн на ръкохватката за работа без умора.  
• Бърза и лесна смяна на флакона благодарение на новия метод за фиксиране.
• С автоматична функция за спиране на материала, предотвратявайки изтичането му след освобождаване на спусъка.
• Опаковка: картон.

С автоматична функция за спиране на материала, 
предотвратявайки изтичането му след 
освобождаване на спусъка

Бърза и лесна смяна на флакона благодарение на 
новия метод на фиксиране

8.4  Работа с уплътнители

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

4352000 ...435209 Механичен пистолет за уплътнители MG 200 350 x 175 x 65 mm 0,366 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

4355000 ...435506 Механичен пистолет за уплътнители MG 300 360 x 195 x 90 mm 0,465 kg
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арт. № EAN  
4006885...

Описание

4369000 ...436909 шаблони за заглаждане на фуги SP 100

• за всички флакони от 310 ml (Ø 50 x 225 mm).
• за силикон, акрил.
• С автоматична функция за спиране на материала, предотвратявайки изтичането му след освобождаване на спусъка.
• Лесна смяна на флакона.
• Лекота и здравина благодарение на полимерния материал, армиран с фибростъкло. 
• Опаковка: без опаковка.

• за силикон, акрил.
• за чисти и гладки фуги.
• Лесно почистване.
• Подходящ за най-често срещаните ръбове, ъгли и радиуси.
• Профил на ъгъла 45°: широчина 6 - 8 - 10 - 12 - 15 mm, кръгъл профил: радиус 7 - 10,5 - 14,5 mm.
• Опаковка: блистер.

Аксесоари

8.4  Работа с уплътнители

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

4351000 ...435100 Механичен пистолет за уплътнители MG 100 350 x 175 x 65 mm 0,3 kg
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арт. № EAN  
4006885...

Описание

4364000 ...436404 Комплект за ремонт на фуги

арт. № EAN  
4006885...

Описание

5571000 ...557109 2 резервни ножчета за нож за фуги

• за фуги на плочки (строителен разтвор) 2,5 – 6 mm.
• В зависимост от широчината на фугата могат да се използват едно или две назъбени карбидни ножчета. 
• Вградената ролка стабилизира водача във фугата и намалява риска от повреда на плочките.
• Лесна смяна на TCT остриетата.
• Опаковка: блистер.
• Допълнителни аксесоари: 5571000.

Евтин комплект за обновяване на стари, мухлясали и захабени фуги.  
• нож за фуги за бързо и лесно отстраняване на стари силиконови и акрилни фуги.
• Приспособления за бързо и лесно заглаждане на нови фуги. 
• Включва:

1 приспособление за заглаждане на фуги
1 нож за фуги
4 работни накрайника, кръгъл ø 8 + 12 mm, скосен 5 + 10 mm.

• Опаковка: блистер.

• Опаковка: блистер.
• Подходящи за 5570000.

8.4  Работа с уплътнители

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

5570000 ...557010 нож за фуги 31 x 44 x 215 mm
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8.5  Изграждане на дървени платформи
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8.5  Изграждане на дървени платформи

арт. № EAN  
4006885...

Описание Сила  
на затягане

широчина  
на захващане 

6985000 ...698505 Монтажна стяга 120 kg 450 mm

Конструктивна мярка за защита на дървото
• Подложките предпазват дървения материал от влага и удължават дълготрайността на дървената настилка. 
• Служат като опорни точки за носещата основа. 
• Подложките създават разстояние между фундамента и носещата основа. 
• Предпазват от проникването на вода, като така предотвратяват дългосрочното разрушаване на материала.  
• Опаковка: пластмасова.

Стягата за монтаж е необходима за бързото и прецизно изравняване на дъските.
• Прецизно изравняване на дъските до завинтването им. 
• за дъски с широчина до 20 cm.
• заедно с дистанциращите елементи осигуряват точна и равномерна дъсчена настилка.
• Включва: 2 захващащи челюсти, които превръщат стягата в стандартна бързопритягаща. 
• Опаковка: пластмасова.  

Изравняване на дъските

Подложка

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

6987000 ...698703 20 подложки 90 x 10 x 90 mm
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арт. № EAN  
4006885...

Описание Вид 

6961000 ...696105 Магнитен държач за битове С магнит и ограничител на дълбочината

• за равномерни фуги между дъските 
на подовото покритие. 

• за фуги с широчина 6 и 8 mm.
• заедно с монтажната стяга осигуряват 

точна и равномерна шарка на 
дървения под.

• Опаковка: полиетиленова торбичка 
върху картон.

• Пластмасовата капачка дава директна видимост и към бита, и към винта. 
• Регулируема дълбочина на завинтване.
• Включва TX бит от неръждаема стомана – предотвратява ръждясването на главите на винтовете.
• Включва: 1 бит от неръждаема стомана, Torx TX 25.
• Опаковка: двоен блистер.

Открито завинтване

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери

6986000 ...698604 10 дистанциращи елемента 40 x 42 x 33 mm

8.5  Изграждане на дървени платформи
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арт. № EAN  
4006885...

Описание

6960000 ...696006 Комплект за пробиване и монтаж на дървени платформи 

Комплектът за пробиване и монтаж гарантира чисти и равномерни винтови съединения.
• за прецизно позициониране на отворите върху дъските.
• за точно центриране на отворите по права линия.
• Лесно изравняване с винтовете на предишната дъска. 
• Регулиране според широчината на дъските от 100 до 145 mm.
• Една и съща дълбочина на завинтване благодарение на ограничителя на дълбочината.
• Включва:

Комплект за монтаж и пробиване на дървени платформи, с втулки 4 mm, изработени от закалена стомана за безопасно 
направляване на свредлото 
1 приспособление за пробиване, с фрезер и HSS свредло 4 mm.

• Опаковка: двоен блистер. 

8.5  Изграждане на дървени платформи
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арт. № EAN  
4006885...

Описание

6971000 ...697102 Стартов комплект „Скрито завинтване“

Невидими връзки

Скритото завинтване е новата система за изграждане на дървени платформи от  
wolfcraft. За най-високите изисквания за външен вид и издръжливост.

Стартов комплект „Скрито завинтване“

• задава разстоянието между опорната конструкция и дъските на платформата. 
• Гарантира оптимална вентилация на долната страна на дъските.
• Предпазва от проникването на вода, като така предотвратява разрушаване на материала.
• за 7 работни метра от носещата конструкция с дъски с широчина 140 mm.
• Подходящ за дъски с широчина между 100 и 150 mm.
• Без видими винтове.
• Подвижните съединители компенсират движението на дървените елементи, свързани  

с набъбването и свиването на материала, предотвратявайки изместването на винтовете  
и появата на пукнатини.

• Бърз и лесен монтаж с шаблона за пробиване и фиксиране.
• Включва:

1 шаблон за пробиване и фиксиране 
50 съединителя
300 винта, неръждаема стомана, Torx TX 20
1 магнитен държач за битове 
1 бит, неръждаема стомана, Torx TX 20.

• Опаковка: двоен блистер.

8.5  Изграждане на дървени платформи
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арт. № EAN  
4006885...

Описание

6973000 ...697300 10 съединителя за първата и последната дъска 

Допълнителен набор за скрити винтови съединения
• Създава разстояние между опорната конструкция и дъските на платформата.
• Гарантира оптимална вентилация на долната страна на дъските.
• Предпазва от проникването на вода, като така предотвратява разрушаване на материала.
• Без видими винтове.
• Подвижните съединители компенсират движението на дървените елементи, свързани с набъбването и свиването на материала, 

предотвратявайки изместването на винтовете и появата на пукнатини.
• Опаковка: двоен блистер.

Специални съединители за първата и последната дъска.
• Съединителите осигуряват завършен и прецизен вид на дървената платформа.
• Гаранция за надеждно монтиране на първата и последната дъска от видимата страна на платформата.
• Включва: 60 винта, неръждаема стомана, Torx TX 20.
• Опаковка: двоен блистер.

арт. № EAN  
4006885...

Описание Включва

6972000 ...697201 20 съединителя „Скрито завинтване“ 120 винта, 
неръждаема стомана, 
Torx TX 20

6974000 ...697409 100 съединителя „Скрито завинтване“ 600 винта, 
неръждаема стомана, 
Torx TX 20

8.5  Изграждане на дървени платформи
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арт. № EAN  
4006885...

Описание

6988000 ...698802 Комплект за монтаж на дървена платформа

Комплект

Комплект за монтаж на дървена платформа
Пълен комплект за бърз и прецизен монтаж на дървена платформа.
• Стягата за монтаж е необходима за бързото и прецизно изравняване на дъските.
• заедно с дистанциращите елементи осигуряват точен и равномерен дървен под.
• за прецизно позициозиране на отворите върху дъските. 
• за прецизно изравняване на отворите за винтовете. 
• Еднаква дълбочина на завинтване благодарение на ограничителя на дълбочината. 
• Включва:

1 монтажна стяга
1 комплект за монтаж и пробиване на дървени платформи, с втулки 4 mm, изработени от закалена стомана за безопасно 
направляване на свредлото 
1 приспособление за пробиване, с фрезер и HSS свредло 4 mm
5 дистанциращи елемента
2 захващащи челюсти, които могат да бъдат използвани като бързопритягаща стяга.

• Опаковка: пластмасова кутия.

8.5  Изграждане на дървени платформи
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8.5  Изграждане на дървени платформи
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Рязане на плочки

Иновативна технология на рязане – едно настройване и винаги перфектни резултати
TC 670 – машина за рязане на фаянс Expert

• Перфектни резултати в три стъпки: еднократно настройване дебелината на плочката и силата 
на натиск – равномерно, непрекъснато рязане – лесно отчупване на плочката без особени 
усилия.

• Точен водач, практически без необходимост от поддръжка благодарение на радиалния 
сачмен лагер и профилната С-образна шина.

• Специален водач за диагонални разрези.
• Стабилна и здрава основа от алуминиев профил. 
• Добра видимост по време на процеса на рязане.
• Подходящ за работа с дясна и лява ръка. 
• Режеща ролка от волфрамов карбид и TiN, Ø 20 mm, отвор 5 mm.
• Дължина на рязане: 670 mm.
• Дебелина на плочките: 4–14 mm.
• Включва:

1 направляваща шина с ограничител на ъгъла за повторни и диагонални разрези 
2 поддържащи опори, прикрепящи се към основната плоча. 

• Опаковка: кутия.
• Допълнителни аксесоари: 5551000, 5552000, 5556000.

Специален водач за диагонални 
разрези

Елемент за отчупване на прави 
разрези

Точен водач, практически без 
необходимост от поддръжка, с 
радиален сачмен лагер и профилна 
С-образна шина

8.6  Полагане на плочки

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

5555000 ...555501 TC 670 – машина за рязане на фаянс Expert 530 x 305 x 1015 mm 6,14 kg
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Иновативна технология на рязане – едно настройване и винаги перфектни резултати
TC 670 – машина за рязане на фаянс Project

• Перфектни резултати в три стъпки: еднократно настройване дебелината на плочката и силата 
на натиск – равномерно, непрекъснато рязане – лесно отчупване на плочката без особени 
усилия.

• Точен водач, практически без необходимост от поддръжка благодарение на радиалния 
сачмен лагер и профилната С-образна шина.

• Специален водач за диагонални разрези.
• Стабилна и здрава основа от алуминиев профил. 
• Добра видимост по време на процеса на рязане.
• Подходящ за работа с дясна и лява ръка. 
• Режеща ролка от волфрамов карбид и TiN, Ø 20 mm, отвор 5 mm.
• Дължина на рязане: 670 mm.
• Дебелина на плочките: 4–14 mm.
• Включва:

1 направляваща шина с ограничител на ъгъла за повторни и диагонални разрези 
2 поддържащи опори, прикрепващи се към основната плоча. 

• Опаковка: кутия.
• Допълнителни аксесоари: 5551000, 5552000, 5556000.

8.6  Полагане на плочки

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

5550000 ...555006 TC 670 – машина за рязане на фаянс Project 530 x 400 x 1015 mm 5,82 kg
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Професионално рязане на плочки с иновативна чупеща технология
• здрав, неизискващ поддръжка С-образен водач за чисто и плавно рязане на плочките.  
• Лесно почистващата се пружинна и противоплъзгаща работна повърхност гарантират оптимално отчупване на плочката.
• Усилена, защитена от приплъзване и устойчива на механични въздействия метална конструкция.
• Ергономична ръкохватка.
• Режеща ролка от волфрамов карбид, Ø 20 mm, отвор 5 mm. 
• Дължина на рязане: 710 mm.
• Дебелина на плочките: 3–14 mm.
• Включва:

1 направляваща шина с ограничител на ъгъла, за повторни и диагонални разрези
1 режеща ролка от волфрамов карбид, Ø 20 mm, отвор 5 mm.

• Опаковка: кутия.
• Допълнителни аксесоари: 5551000, 5556000.

Традиционно рязане и отчупване на плочки
• здрава и стабилна конструкция. 
• Фабрично изготвена основна плоча от шперплат 18 mm. 
• Плавни и чисти срезове благодарение на режещата ролка 20 mm и неизискващия поддръжка С-образен водач със сачмени 

лагери.
• Подвижният клин за отчупване на плочката може да се движи по основната плоча по време на работа.
• Дължина на рязане: 710 mm.
• Дебелина на плочките: 3–14 mm.
• Включва:

1 направляваща шина с ограничител на ъгъла, за повторни и диагонални разрези
1 режеща ролка от волфрамов карбид, Ø 20 mm, отвор 5 mm.

• Опаковка: кутия.
• Допълнителни аксесоари: 5551000, 5556000.

8.6  Полагане на плочки

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

5565000 ...556508 TC 710 PM – машина за рязане на фаянс 255 x 125 x 930 mm 11,3 kg

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

5553000 ...555303 TC 710 PW – машина за рязане на фаянс 255 x 125 x 930 mm 10,5 kg
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арт. № EAN  
4006885...

Описание

5552000 ...555200 Паралелен ограничител

• за рязане на дълги плочки с машина за рязане на фаянс от серията TC 670. 
• Голямата контактна повърхност осигурява право и ъглово рязане до 10о за изравняване  

неравностите на стената.
• Лесен монтаж.
• Максимална широчина на рязане: 350 mm.
• Ъглово рязане до максимум 10о.
• Дължина на рязане: 670 mm.
• задаване на паралелно разположение на минимум две точки чрез мерене с отделен измервателен уред. 
• Опаковка: кутия.
• Подходящ за 5550000, 5555000.

Компактна машина за рязане на фаянс с основна плоча от дърво
• Лесно рязане на плочки благодарение на С-образен водач с два тройни сачмени лагера.
• Вграденият метален конус улеснява отчупването на плочките.
• Перфектни повторни и диагонални разрези благодарение на ограничителите на направляващата шина.
• Устойчива и надеждна конструкция с основа плоча от дърво.
• Дължина на рязане: 610 mm.
• Дебелина на плочките: 3–10 mm.
• Включва:

1 направляваща шина с ограничител на ъгъла, за повторни и диагонални разрези
1 режеща ролка от волфрамов карбид (TC), Ø 15 mm, отвор 6,1 mm.

• Опаковка: кутия за съхранение.
• Допълнителни аксесоари: 5557000.

8.6  Полагане на плочки

арт. № EAN  
4006885...

Описание Размери Тегло

5561000 ...556102 TC 610 W – машина за рязане на фаянс 250 x 120 x 795 mm 5,5 kg
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8.7  Монтаж на каси за врати
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арт. № EAN  
4006885...

Описание

3675000 ...367500 Стяга за каса на врата Easy

арт. № EAN  
4006885...

Описание

3676000 ...367609 Комплект за монтаж на каса за врата PRO

Стяга за каса за врата Easy
• Поддържа касата при пълненето с монтажна пяна и гарантира успоредното разположение на страничните рамки. 
• здраво прикрепен за касата на вратата: поддържа я по време на монтажа и улеснява изравняването.
• за всички видове врати с широчина от 600 до 1000 mm.
• Опаковка: картонена кутия.

Монтажен комплект за каса за врата PRO
Пълен комплект за монтаж на каса на врата.
• Монтаж и изравняване на касата на вратата в няколко стъпки.
• Касата е точно подравнена и фиксирана вертикално и хоризонтално.
• Поддържа касата, докато се нанася монтажната пяна.
• за всички видове врати с широчина от 600 до 1000 mm.
• Включва:

2 стеги за каса за врата PRO
2 направляващи стеги за изравняване PRO
4 балансиращи опори
1 ръководство на потребителя.

• Опаковка: кутия.

8.7  Монтаж на каси за врати
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арт. № Раздел Страница
1000000 6.12 124
1001000 6.3 81
1002000 6.2 121
1003000 6.3 63
1235000 6.3 78
1236000 6.3 79
1237000 6.3 80
1239000 6.3 78
1240000 6.3 78
1342000 6.3 76
1344000 6.3 76
1369000 6.3 74
1372000 6.3 74
1374000 6.3 74
1386000 6.3 76
1388000 6.3 75
1389000 6.3 77
1573000 6.3 79
1579000 6.3 81
1674000 6.4 85
2020000 6.4 85
2302000 6.4 85
2038000 6.4 86
2116000 6.4 88
2130000 6.4 88
2133000 6.5 91
2144000 6.4 89
2147000 6.8 102
2155000 6.2 66
2162000 6.2 67
2164000 6.2 67
2165000 6.2 67
2177000 6.4 83
2178000 6.4 88
2179000 6.4 89
2202000 6.11 116
2207000 6.11 115
2211000 6.4 84
2223000 6.4 84
2228000 5.98 53
2230000 6.8 102
2281000 6.4 83
2285000 6.4 83
2358000 6.1 57
2377000 6.1 58
2414000 6.3 81
2415000 6.3 81
2419000 6.3 79
2504000 6.7 97
2512000 6.12 125
2521000 6.7 99
2540000 6.7 99
2542000 6.7 98
2544000 6.7 98
2545000 6.7 97
2625000 6.8 101
2641000 6.8 101
2642000 6.8 101
2649000 6.8 101
2655000 6.1 58
2684000 6.1 56
2685000 6.1 55
2688000 6.1 56
2713000 6.5 93
2730000 5.1 48
2741000 6.5 92
2747000 6.5 93
2751000 5.1 48
2755000 5.1 48
2891000 6.4 88
2900000 6.12 125
2905000 5.1 47
2906000 5.1 47

арт. № Раздел Страница
2907000 5.1 47
2908000 5.1 47
2909000 5.1 47
2910000 5.1 47
2911000 5.1 49
2912000 5.1 49
2913000 5.1 49
2916000 5.1 50
2917000 5.1 50
2918000 5.1 50
2920000 5.3 51
2924000 5.3 51
2933000 5.4 53
2969000 6.3 77
2974000 6.3 77
2981000 6.3 80
2983000 6.3 80
2984000 6.3 80
2985000 6.3 80
3001000 6.11 115
3010000 4.4 36
3016000 4.5 37
3020000 4.1 32
3021000 4.1 32
3023000 4.1 32
3030000 4.1 30
3031000 4.1 30
3032000 4.1 30
3033000 4.1 30
3034000 4.1 30
3036000 4.11 43
3037000 4.11 43
3038000 4.11 44
3051000 4.10 42
3057000 4.3 34
3058000 4.3 34
3059000 4.3 34
3235000 6.9 105
3236000 6.9 105
3237000 6.9 105
3253000 6.9 107
3254000 6.9 108
3258000 6.9 106
3259000 6.9 106
3260000 6.9 106
3261000 6.9 106
3263000 6.9 105
3264000 6.9 105
3266000 6.9 107
3267000 6.9 107
3270000 6.9 107
3271000 4.6 39
3273000 4.6 39
3274000 4.6 39
3275000 4.6 39
3276000 4.6 39
3278000 4.6 39
3285000 4.8 41
3286000 4.8 41
3290000 4.9 41
3291000 4.9 41
3292000 4.9 41
3293000 4.9 41
3406000 6.11 111
3410000 6.11 111
3412099 6.11 112
3415000 4.10 42
3416000 4.7 40
3423000 6.11 111
3431000 4.4 36
3441000 4.7 40
3453000 4.5 38
3455100 4.1 31

арт. № Раздел Страница
3456000 4.1 31
3457000 4.1 31
3464000 6.2 62
3471000 6.2 62
3498000 6.2 63
3546000 6.1 55
3559000 6.1 57
3599000 6.1 59
3605000 4.3 34
3606000 4.3 34
3607000 4.3 34
3610000 4.3 33
3611000 4.3 33
3612000 4.3 33
3615000 4.5 38
3616000 4.5 38
3620000 4.3 33
3621000 4.3 33
3622000 4.3 33
3623000 4.3 33
3630000 4.4 35
3631000 4.4 35
3633000 4.4 35
3634000 4.5 37
3675000 8.7 195
3676000 8.7 195
3681000 4.7 40
3683000 4.6 39
3750000 5.1 47
3752000 6.2 72
3753000 6.2 72
3754000 6.2 72
3756000 6.2 72
3759000 6.2 72
3761000 6.2 71
3762000 6.2 71
3764000 6.2 64
3804000 6.9 105
3839000 6.16 142
3902000 6.9 105
3903000 6.9 105
3904000 6.9 105
3952000 6.16 142
3961000 6.16 143
3962000 6.16 144
3964000 6.16 141
3965000 6.16 141
3992000 6.16 143
3993000 6.16 143
3996000 6.16 143
4008000 8.2 163
4009000 8.2 163
4012000 8.2 169
4013000 8.2 164
4014000 8.2 162
4019000 8.2 162
4024000 8.2 165
4026000 8.2 164
4027000 8.2 161
4029000 8.2 161
4031000 8.2 166
4033000 8.2 165
4039000 8.2 164
4040000 8.2 167
4041000 8.2 165
4042000 8.2 166
4045000 8.2 166
4047000 8.2 168
4050000 8.2 171
4052000 8.2 168
4055000 8.2 167
4056000 8.2 169
4057000 8.2 169

арт. № Раздел Страница
4058000 8.2 170
4081000 7.1 147
4109000 7.1 149
4110000 6.1 59
4111000 6.1 59
4113000 6.1 59
4131000 7.1 146
4132000 7.1 146
4133000 7.1 146
4134000 7.1 146
4147000 7.1 147
4151000 7.1 147
4152000 7.1 147
4164000 7.1 149
4169000 7.1 148
4193000 7.1 149
4197000 7.1 148
4300000 7.1 150
4315000 6.7 97
4351000 8.4 180
4352000 8.4 179
4355000 8.4 179
4356000 8.4 178
4364000 8.4 181
4369000 8.4 180
4521000 6.11 114
4522000 6.11 113
4640000 5.1 46
4642000 5.4 52
4645000 5.1 49
4650000 5.1 46
4685000 6.11 114
4688000 6.3 81
4800000 6.11 116
4802000 6.11 116
4860000 8.1 157
4879000 6.15 139
4920000 6.11 111
5018000 6.14 137
5019000 6.14 137
5027000 6.11 110
5119000 8.3 174
5121000 8.3 173
5122000 8.3 175
5124000 8.3 176
5125000 8.3 175
5205000 7.2 150
5206000 7.2 150
5422000 6.2 64
5423000 6.2 64
5424000 6.2 62
5462000 6.2 65
5463000 6.2 65
5464000 6.2 65
5465000 6.2 65
5466000 6.2 65
5467000 6.2 65
5469000 6.2 65
5470000 6.2 65
5471000 6.2 65
5472000 6.2 65
5473000 6.2 65
5474000 6.2 65
5475000 6.2 65
5476000 6.2 65
5479000 6.2 65
5480000 6.2 61
5481000 6.2 61
5483000 6.2 61
5484000 6.2 65
5485000 6.2 65
5486000 6.2 65
5490000 6.2 61
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арт. № Раздел Страница
4058000 6.2 65
4081000 6.2 65
4109000 6.2 65
4110000 6.2 65
4111000 6.2 65
4113000 6.2 65
4131000 6.2 65
4132000 6.2 72
4133000 3.1 26
4134000 3.1 27
4147000 3.1 24
4151000 3.1 25
4152000 3.1 28
4164000 8.6 191
4169000 8.6 193
4193000 8.6 192
4197000 8.6 190
4300000 8.6 193
4315000 8.6 192
4351000 8.4 181
4352000 8.4 181
4355000 6.4 87
4356000 6.4 86
4364000 6.4 87
4369000 6.2 68
4521000 6.2 70
4522000 6.2 68
4640000 6.2 68
4642000 6.2 68
4645000 6.2 68
4650000 6.2 70
4685000 6.2 70
4688000 6.2 70
4800000 6.2 70
4802000 6.2 70
4860000 6.2 70
4879000 6.2 70
4920000 6.2 70
5018000 6.2 70
5019000 6.2 70
5027000 6.2 70
5119000 6.2 66
5121000 6.2 66
5122000 6.2 64
5124000 6.2 71
5125000 6.2 61
5205000 1.1 7
5206000 1.1 7
5422000 1.96 13
5423000 2.1 19
5424000 2.1 19
5462000 2.1 19
5463000 2.1 20
5464000 2.1 18
5465000 2.1 17
5466000 1.4 12
5467000 6.6 95
5469000 6.6 95
5470000 2.3 22
5471000 2.3 22
5472000 1.96 14
5473000 1.4 8
5474000 1.96 14
5475000 1.96 14
5476000 1.1 6
5479000 1.4 10
5480000 2.1 16
5481000 1.6 12
5483000 1.6 13
5484000 8.1 158
5485000 8.1 159
5486000 8.1 157
5490000 8.1 155

арт. № Раздел Страница
6928000 8.1 154
6929000 8.1 155
6931000 8.1 157
6933000 8.1 153
6937000 8.1 153
6939000 8.1 152
6945000 8.1 154
6946000 8.1 156
6947000 8.1 155
6948000 8.1 158
6948200 8.1 158
6949000 8.1 159
6950000 8.1 156
6960000 8.5 185
6961000 8.5 184
6971000 8.5 186
6972000 8.5 187
6973000 8.5 187
6974000 8.5 187
6985000 8.5 183
6986000 8.5 184
6987000 8.5 183
6988000 8.5 188
6999000 6.13 129
7000000 6.13 130
7010000 6.13 131
7011000 6.13 131
7012000 6.13 131
7015000 6.13 131
7016000 6.13 131
7017000 6.13 131
7021000 6.13 132
7025000 6.13 133
7026000 6.13 132
7028000 6.13 132
7028100 6.13 132
7030000 6.13 133
7031000 6.13 132
7032000 6.13 132
7032100 6.13 132
7036000 6.13 132
7037000 6.13 132
7037100 6.13 132
7042000 6.13 132
7042100 6.13 132
7045000 6.13 132
7046000 6.13 132
7047000 6.13 132
7049000 6.13 132
7056000 6.13 130
7057000 6.13 130
7076000 6.13 130
7078000 6.13 129
7079000 6.13 129
7080000 6.13 127
7081000 6.13 127
7088000 6.13 128
7089000 6.13 128
710000 6.12 118
7101000 6.12 118
7102000 6.12 118
7103000 6.12 119
7104000 6.12 119
7105000 6.12 119
7106000 6.12 119
7107000 6.12 120
7108000 6.12 120
7109000 6.12 122
7110000 6.12 122
7111000 6.12 123
7112000 6.12 123
7113000 6.12 124
7119000 6.12 122

арт. № Раздел Страница
7120000 6.12 119
7121000 6.12 118
7122000 6.12 120
7123000 6.12 123
7166000 6.13 133
7167000 6.13 133
7169000 6.13 133
7173000 6.13 133
7177000 6.13 133
7192000 6.13 134
7203000 6.13 134
7234000 6.13 134
7239000 6.13 134
7241000 6.13 134
7981000 6.12 125
7982000 6.12 125
8390000 6.14 136
8392000 6.14 136
8450000 6.12 123
8453000 6.12 119
8456000 6.12 124
8458000 6.12 120
8490000 6.16 144
8491000 6.16 144
8632000 6.12 119
8633000 6.3 75
8634000 6.12 123
8635000 6.12 120
8722000 8.2 170
8728000 6.12 121
8732500 8.3 176
8753000 6.9 104
8754000 6.9 104
8771000 6.2 69
8911000 6.2 69
8925000 6.2 71



Легенда
TIN = титаниево-нитридно покритие, съединение от изпарени титан и азот

HSS-Co = високоскоростна стомана с високо съдържание на кобалт (над 5%)

HSS = високоскоростна стомана

HM = режеща част от волфрамов карбид

WS = инструментална стомана

CV = хром-ванадиева стомана

BiM = биметал, гъвкав и твърд

HCS = нисколегирана инструментална стомана

HAS = високолегирана инструментална стомана

 = 10 години гаранция

ние предоставяме гаранция 10 години от датата на закупуване на продукта  
wolfcraft при условие, че неговата експлоатация е само за битови цели. 
Гаранцията покрива само дефектите на закупения предмет, свързани с дефекти 
в материала и производството.
Гаранцията не се отнася за дефекти и недостатъци, произтичащи от неправилна 
работа или поддръжка на продукта.
Освен това гаранцията не покрива естественото износване на продукта, както и 
дефекти и недостатъци, известни на купувача при сключването на договора за 
продажба.
искове по гаранция могат да бъдат представени само ако предоставите касова 
бележка.
Гаранцията, предоставена от wolfcraft не накърнява вашите потребителски права 
(правото на изискване на изпълнението на договора, правото на едностранен 
отказ за изпълнение договора, правото на изискване за намаляване на 
покупната цена поради открити недостатъци, правото на обезщетение или 
покриване на разходи).

запазваме правото си да правим технически промени в някои продукти.

Размерите, цветовете, схемите и описанията на продуктите могат да се различават  
от оригинала и са условно изобразени в каталога.
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1 МАСИ ЗА МАШИНИ
1.4  Маси за машини

wolfcraft GmbH
Wolff-Straße 1
D-56746 Kempenich
 
Контактен център: +49 (0) 2655 51 280
Факс: +49 (0) 2655 51 180
e-mail: customerservice@wolfcraft.com

Техническа поддръжка
Факс: +49 (0) 2655 50 20 80
e-mail: technical.Service@wolfcraft.com

www.wolfcraft.com

Иновативни инструменти • Универсални аксесоари

Официален дистрибутор за България

„Ташев-Галвинг“ ООД
София 1756
бул. „Климент Охридски“ 68

Контактен център: 0700 45454
Факс: 02 439 2112 
е-mail: info@tashev-galving.com

Сервиз и наем на машини
е-mail: info@tashev-galving.com

www.tashev-galving.com


