
Prețurile cuprinse în acest pliant sunt exprimate în Euro și nu includ TVA. Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2022 ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL.               Ne rezervăm dreptul de a face schimbări în promoție.

COPERTA

DETECTOR NIVEL GAZ îN BUTELIE CĂRUCIOR PENTRU BUTELII PISTOL DE LIPIT CU GAZ TIP HOTPEN 
CU ACCESORII

BRICHETĂ ELECTRICĂ CU VÂRF FLEXIBIL şI 
REÎNCARCARE PRIN CABLU USB

ROTEMP M300

APARAT DECUPAJ POLISTIREN

TRUSĂ DE SUDURĂ şȘI LIPIRE

GAZ TEHNIC DE UNICĂ FOLOSINţĂ, 
PRINDERE M 10 X 1

STAţIE DE LIPIT REGLABILĂ
230V / 48 WAţI

TERMOMETRU BARBEQUE DE TIP DIGITAL

STAţIE DE LIPIT DIGITALĂ CU LED 
230V / 60 WAţȘI

ARZăTOR BURUIENI

TOPGAS 450 / TOPGAS 220

ARZĂTOR UNIVERSAL CU GAZ

art. nr. 1500003369

art. nr. 
1500003367

art. nr. 36060

art. nr. 35740 art. nr. 35780

art. nr. 1500003478

art. nr. 35201

art. nr. 1500003370

art. nr. 1500003247 art. nr. 1500003544 

2999 € 
5500 € 

4500 € 

art. nr. 
1500003543

1499 € 

art. nr. 
1500001066

2900 € 

art. nr. 1500000062

13900 € 

art. nr. 1500003258

2999 € 

art. nr. 1500003259

4999 € 

2999 € 

3300 € 390 € 

•  În câteva secunde arată nivelul de umplere din butelia de  
gaz propan standard de 5 kg, 11 kg și 33 kg

•  Funcționează cu ultrasunete

•  Marcaje colorate pentru a indica nivelul gazului

•  Foarte ușor de utilizat

•  Baterii incluse

•  Pentru transportul fără efort și sigur 
al tuturor tipurilor de butelii de gaz

•  Cu suporturi practice pentru furtun 
de gaz și arzător

•  Lanț reglabil pentru a fixa butelia

•  Roți rezistente cu anvelope din 
cauciuc solid.

•  Dimensiuni cărucior: 
50 x 48,5 x 102 cm

•  4 accesorii de lipire
•  1 reflector de căldură
•  Bobină pentru electronică 10g

•  Aprinderea fără efort și fiabilă 
a lumânărilor, trabucurilor, 
artificiilor etc. datorită unui arc 
rezistent la vânt

•  Deoarece punerea în funcțiune 
are loc cu electricitate, vântul sau ploaia 
nu pot sufoca flacăra

•  Partea frontală flexibilă poate fi 
rotită în toate direcțiile

•  Pentru utilizare cu cartușele Multigas 
300, Multigas Jumbo și Topgas; 
reglabil; putere calorică ridicată datorită 
elementului de încălzire cu reflector

•  Pentru camping și alte activități în aer 
liber (pentru vânători, pescari, observatori 
de natură etc.)

•  Combustie economică, poate fi utilizată 
în mișcare, jetul de căldură este 
direcționat prin carcasă cu reflectorul

•  Complet controlat electronic
•  Putere 190W, timp încălzire aprox. 

15 sec, temperatura max. aprox. 315 °C, 
diverse accesorii disponibile.

•  Echipament portabil pentru lipire/brazare
•  Pentru folosire cu butelie de oxigen de unică folosință
•  Temperaturi de lucru:  - până la 1250° C la sudare 

- până la 730° C la lipire

•  Butelie de Oxigen 
930 ml / 110 bari

•  Butelie Argon 
950 ml / 60 bari

•  Butelie CO2 
950 ml / 36 bari

•  Fie că doriți să asamblați cabluri, circuite, stația de lipit 
este ideală

•   Vârf rotund și plat care acoperă multe domenii de aplicare

•  Reglarea numărului de grade este ușor de reglat datorită 
roții de reglare

•  Interval de temperatură: 200 - 450 °C

•  Accesorii incluse: 2 vârfuri de lipit (1 x ascuțit / 1 x plat) 
+ 2 bobine de lipit electronic (1 x diametru 1 mm, 1 x 
diametru 1,5 mm), burete de lipit, stație cu suport de lipit

•  Amestec de gaz de înaltă puritate: 
30% propan, 70% butan 

•  EN 417 standard de siguranță
•  Stabilitate ridicată pentru funcționarea 

aparatelor cu gaz în zone de camping și în 
aer liber și diferite arzătoare de laborator

•  Cartuș înșurubabil din tablă cu racord 
c: 7/16 ”EU

•  Mai mult conținut pentru un timp de 
ardere extra-lung pentru Topgas 450

•  Simplu și sigur, prin 
aprindere Piezo 

•    Flacără reglabilă, 
economică în consum

•  Termometru digital pentru grătar

•  Pentru a înregistra temperatura exactă a carnii de pui, 
pește, vită sau porc, cartofi, alimente pentru bebeluși etc.

•  Scară pentru citirea exactă a nivelului optim de gătit

•  Afișaj digital al temperaturii

•  Cap de arzător extra larg pentru 
rezultate foarte rapide ale flăcării

•  Control eficient în arderea buruienilor, 
fără substanțe chimice

• Ușor și sigur datorită aprinderii piezo

•  Arzător foarte ușor cu o greutate 
totală de numai 800 g

•  Mâner bicomponent foarte 
ergonomic (format din 
plastic / cauciuc 
pentru lucrări 
antiderapante)

Topgas 450, art. nr. 1500003478 7,99 €
Topgas 220, art. nr. 35201 4,49 €

Trusă de sudură și lipire Roxy Kit 3100 0C, art. nr. 35740 139,00 €
Trusă de sudură și lipire Roxy 400L - 3100 0C, art. nr. 35780 309,00 €

Butelie cu Oxigen de unică folosință, art. nr. 35741 22,75 €
Butelie cu Argon de unică folosință, art. nr. 35775 21,75 €
Butelie cu Dioxid de carbon de unică folosință, art. nr. 35776 21,75 €
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*reîncarcabil cu gaz Rofil super, cod 1500000195



Prețurile cuprinse în acest pliant sunt exprimate în Euro și nu includ TVA. Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2022 ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL.               Ne rezervăm dreptul de a face schimbări în promoție.

SUPERTRONIC 1250
Trusă de filetat electrică 1/2-3/4-1”

MAşINĂ HIDRAULICĂ DE ÎNDOIT ţȘEAVă 
Ø 3/8 - 2”

POMPă APă REZIDUALE BTS-90-400W

TREPIED UNI, BANC DE LUCRU
2 în 1, conține menghină cu lanț de max. Ø 6”

CLEşTE COMBINAT UNIVERSAL (PATENT) TRUSĂ COMBINATĂ 46 PIESE 

TRUSĂ COMBINATĂ 58 PIESE 

TRUSĂ COMBINATĂ 94 PIESE 

CLEşTE TĂIERE CABLURI (SFIC)

CLEşTE CU VÂRF LUNG DREPT

CLEşTE CU VÂRF LUNG îNDOIT
FOARFECE ELECTRICIAN
Ø 3/8 - 2”

ARZĂTOR PRO-FIRE CU PRINDERE US 1” 
+ 2 Butelii MAPP

POMPĂ TESTARE ETANşEITATE 
până la 120 bar

POMPĂ TESTARE ETANşEITATE
TP 40S

Pentru filetare electrică portabilă

art. nr. 865200000

art. nr. 1000001903

art. nr. R6022000

art. nr. 899100100

art. nr. 263122

2 x Ulei de filetat spray

Cleste aluminiu Heavy Duty, 
lungime 14”, Ø 2” 
art. nr. 104140000

49900 € 

33000 € 

17000 € 

2.40000 € 

90000 € 

6900 € 

33000 € 

300 € 

11500 € 

• Putere motor 800 W

• Greutate mașină 4,9 kg

• Greutate set 14,5 Kg

•  Taie filete la țevi de 1/2 - 3/4 - 1” 
(opțional 1/4”, 3/8” și 1.1/4”)

• Pompă manuală de umplere și testare 120 bari

•  Sistem de articulații îmbunătățit; presiune mare cu efort 
mic

•  Piston de alamă care asigură o durată de viață lungă cu 
frecare mică și fără uzură

•  Dimensiuni mici; unealtă practică, ușor de transportat și 
depozitat

Detalii tehnice: presiune max. 120 bari; rezervor 
10,5 litri; conexiune R1/2”; volum piston 6,5 ml; 
greutate 7 Kg; dimensiuni 490 x 160 x 250 mm

ROGROOVER 
2-12” SE

Dispozitiv electro-hidraulic pentru canelarea țevilor de 
oțel cu diametre până la 12” (325 mm).
Utilizabile la construcția instalațiilor de incediu și a altor 
instalații industriale și miniere de țevi largi
• Role ajustabile cu ușurință
• Motor extrem de silențios 
• Forță de apăsare realizată hidraulic 
• Dispozitiv de reglaj pentru repetabilitatea canalului

• Diametre lucrate: 2”-12” / 60 - 325 mm
• Alimentare: 1100 W, 230/240V, 50-60Hz
• Greutate: 129 kg
• Grosimi de perete: 3 – 10 mm
• Forță de presare: Pompă hidraulică 8 kg
• Turație: 23 rot/min

•  Pentru îndoiri precise până la 90° a țevilor din oțel pentru 
gaz, apă, abur, între Ø 3/8” - 2”

• Construcție monobloc cu retragere automată a pistonului

•  Forța maximă de îndoire 12 t, prevăzut cu supapă 
de siguranță pentru a preveni deteriorarea în caz de 
suprasarcină

•  Mânere protejate pentru a fi utilizate în lucrări de joasă 
tensiune pană la 1000 V

•  Material: Crom vanadiu (Cr-V), rezistență 58-62 HRc
•  Mânerul bimaterial cu aderență ridicată la alunecare 
•  Design ergonomic: ușor de utilizat

•  Pompă submersibilă de drenaj, Super-Ego BTS-90, pentru 
ape reziduale cu particule solide în suspensie cu diametru 
max. 35 mm

•  Racord evacuare cu stuț pentru adaptare rapidă la furtun 
•  Corp pompă: polipropilenă, rotor Noryl
•  Ax motor: inox
• Echipată cu plutitor

•  Cadru extrem de stabil, pliabil

•  Cu alezaj filetat de 1” pentru 
rigidizarea standului prin montajul 
fix al unei țevi între trepied și 
pafon

•  Îndoirea țevilor Ø 3/8” – ½” – ¾”

•  Dimensiuni: 21 x 11 x 2 cm

• Greutate: 80g

art. nr. 1500001987

art. nr. 773510000

art. nr. 1500002292

art. nr. 1500000530 

2900 € 
art. nr. SEH000700

5000 € 
art. nr. SEH000800

7000 € 
art. nr. SEH000900

art. nr. 565020100

art. nr. 1500002772

CADOU

CADOU

CADOU

CADOU

CADOU
Nivela trapezoidala 50cm

Cleste tip papagal 
Ø 1.1/2”, lungime 12” 

art. nr. 524120000

Cleste ajustabil tip papagal 
Ø 1.1/4”, lungime 10 

art. nr. 52710P000

Pentru testarea precisă şi rapidă a presiunii / scurgere 
a conductelor şi rezervoarelor în alimentarea cu apă, 
sisteme de încălzire şi canalizare, construcția cazanului 
şi la fabricarea recipientelor sub presiune, ideale pentru 
umplerea surselor de încălzire solare

• Presiune: 50 bari

• Volum/cursa: 45 cmc

• Volum rezervor: 6.5 L

• Conexiune: 1/2”

Arzător cu prindere US 1”

•  Folosește: Butelia MAPP gas cu filet de 1” US

• Aprindere: Piezoelectrică 

• Include: Regulator de gaz și Buton blocare flacără

• Poziția de lucru: 360°

800 € 
art. nr. SEH004500

800 € 
art. nr. SEH004300

800 € 
art. nr. SEH004200

Clește patent cu vârf îndoit 160 mm, 1000V, art. nr. SEH009800 € 8,00

Clește patent cu vârf îndoit 160 mm, 1000V, art. nr. SEH009900 € 8,00


