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Prémium kategóriás szerszám tartóink egyedülállóak 
a piacon.  Magas minőség, hosszú élettartam jellemzi 
ezeket a megjelenésükben is egyedinek mondható 
termékeket. Lényegében egy olyan minőségi szintet 
fednek le a szerszám tartók családjában, ami a 
megbízhatóságról, a funkcionalitásról, a tartósságról 

és a biztonságról szól.
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bőr szerszám tárolók

Termékkód: 10265 

                                                                   
Bőr szerszám tartó táska 

Prémium minőségű hasított bőr és poliészter, 
övre fűzhető szerszám tartó táska. 2 nagy zseb-
bel, bőr külső tartókkal, telefontartóval és rugós 
kalapácstartóval.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· ácsmunkák
· asztalosipar

Termékkód: 10264

                                                                   
Bőr telefontartó tok 

Övre fűzhető prémium minőségű telefontartó tok, tépőzárral. Poliészter, bőr 
díszítéssel. Megvédi telefonját munka közben a portól és a szennyeződésektől. Szinte 
minden méretű telefonhoz használható (max. 7 cm széles telefonhoz). A kijelzőt védi 
a karcolásoktól. 

Felhasználási terület:

· mindennapos használatra ajánljuk

Termékkód: 10266

Bőr szerszám tartó öv 

Csatos bőr öv (max. hossz: 145 cm), megerősített derékrésszel a kényelmes 
viselet érdekében. Az övtáskák bármilyen sorrendben felhelyezhetők.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· ácsmunkák
· asztalosipar

Részei: 

1. Pisztolytáska akkus gépekhez. Strapabíró kivitel, géptartó zseb, 
    bittartó zsebek, biztosító szíj, tokmánykulcs tartó. Szegecses erősítés.
2. Kalapácstartó.
3. Prémium minőségű hasított bőr és poliészter, övre fűzhető 
    szerszám tartó táska. 2 nagy zsebbel, bőr külső tartókkal, 
    mérőszalagtartóval szegecses erősítéssel.
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A gyártó nagy hangsúlyt fektetett az ergonomiára, a 
minőségre és a designra. Prémium minőségű anyaghasználat 
és minőségi kidolgozás jellemzi a termékcsaládot.
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bőr szerszám tárolók

Termékkód: 10263 

                                                                   
Bőr szerszám és 
szegtartó öv 

Hasított bőrből készült övtáska 2 nagy és 
1 kis zsebbel, 2 kisebb külső tároló zseb-
bel, kalapácstartóval, övvel. Strapabíró 
kivitel, fém szegecsekkel erősítve, gyors 
oldású csattal.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkács
  munkák
· tetőfedés
· ácsmunkák
· asztalosipar

Termékkód: 10262 

                                                                   
Bőr szerszám és szegtartó 
öv 

Hasított bőrből készült övtáska 2 nagy zseb-
bel, 2 akasztóhurokkal, övvel és 6 kisebb tá-
rolóval (pl. ceruzának). Strapabíró kivitel, fém 
szegecsekkel erősítve.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkács
  munkák
· tetőfedés
· ácsmunkák
· asztalosipar
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A poliészter az időjárási viszonyoknak és mikro-
organizmusoknak ellenálló szintetikus polimer szál. 
Gyorsan szárad, erős, puha, gyűrődésmentes és 
formatartó szintetikus anyag, mely könnyen mosható, 
szárítható, jó hőszigetelő és hosszú élettartamú.
Szerszám tárolóink hengerelt szélekkel rendelkeznek, 
amik a gyakori használat ellenére is hosszú élettartamot 

biztosítanak, nem rojtolódnak.
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poliészter szerszám tárolók

Termékkód: 10251 

                                                                   
multifunkciós szerszám 
tároló derékövvel 

Két nagyobb és egy kisebb tárolóból álló 
szerszám és kiegészítő tartó öv. Hátul, derék-
tájon elhelyezkedő szegtartó. Nagy teherbí-
rású kalapácstartó, mindkét oldalon. 12 táro-
lózseb + 2 kalapácstartó. Strapabíró, hosszú 
élettartamú poliészter anyagból.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· ácsmunkák
· asztalosipar

Termékkód: 10250 

                                                                   
szerszám tároló 
derékövvel 

Több zsebbel, illetve az oldalán fém akasz-
tóval rendelkező szerszám tartó öv. A na-
gyobbik rekesz fölött lévő gumírozott fül 
segítségével kézben is hordozható. Az öv 
rész szivacsréteggel bélelt a kényelmes vi-
selet érdekében, hossza a kívánt méretre 
beállítható és erős műanyag csattal záró-
dik. A szürke szegélyekben merevítés fut 
körbe, mely tartást ad a szerszám tároló 
résznek. 

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkács
  munkák
· tetőfedés
· ácsmunkák
· asztalosipar

Termékkód: 10253 

                                                                   
multifunkciós szerszám tartó öv 

Egy nagyobb és egy kisebb rekesszel. A szerszámokat a nagyobb részben gumipánttal 
rögzíthetjük. Erősített poliészter kalapácstartó. 3 kisebb zseb a csavarhúzóknak, ceruzák-
nak stb. A nagyobb rekesz merevített szegélye tartást ad, így az nem esik össze. A vastag 
deréköv a kívánt hosszra beállítható és erős műanyag csattal záródik.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· ácsmunkák
· asztalosipar
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Termékkód: 10230/10231 

                                                                   
szerszám tároló táska 

Rendkívül praktikus, külső oldalain körben sok különböző mére-
tű zsebbel ellátott szerszám tartó táska, melynek belső részében 
további rekeszek találhatóak. Erős fém fogantyúval rendelkezik, 
amely középen habszivaccsal burkolt a kényelmes fogás érdeké-
ben. A táska teteje tépőzáras borítóanyaggal zárható. A tartozék 
vállpánt segítségével könnyedén hordozhatja szerszámait.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· villanyszerelés
· asztalosipar

Termékkód: 10237 

                                                                   
merevfalú szerszám tároló táska 

Rendkívül praktikus, külső oldalain és belsejében sok különböző 
méretű zsebbel ellátott szerszám tartó táska. Erős fém 
fogantyúval rendelkezik, amely középen habszivaccsal burkolt 
a kényelmes fogás érdekében. A tartozék vállpánt segítségével 
könnyedén hordozhatja szerszámait.
 

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· villanyszerelés
· asztalosipar
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poliészter szerszám tárolók

Termékkód: 10236 

                                                                   
szerszám tároló táska 

Kisebb szerszámok tárolására és szállítására egyaránt alkalmas. 
A felső részében végigfutó fém merevítés tartást biztosít a táská-
nak a cipzár segítségével pedig egyszerűen zárható. Külső része 
körben zsebekkel van ellátva, míg a belső része egyterű.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· ácsmunkák
· asztalosipar

Termékkód: 10233 

                                                                   
szerszám tároló táska 

Rendkívül praktikus táska, melynek külső oldalain körben különböző 
méretű zsebek (cipzáras, tépőzáras, nyitott) vannak. A belső részben 
további 3 rekesz található, melyből a középső rekesz tépőzárral 
zárható. A tartozék vállpánt segítségével könnyedén hordozhatja 
szerszámait.
 

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· villanyszerelés
· asztalosipar

Termékkód: 10269

                                                                   
telefontartó tok 

Övre fűzhető prémium minőségű telefontartó tok, tépőzárral. Megvédi telefonját 
munka közben a portól és a szennyeződésektől. Szinte minden méretű ( max.  5,5")
telefonhoz használható. A kijelzőt védi a karcolásoktól.

Felhasználási terület:

· mindennapos felhasználásra ajánljuk
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Termékkód: 10240

                                                                   
szerszám tároló táska 

Hosszabb, nehezen elhelyezhető szerszámok tárolásá-
ra és szállítására egyaránt alkalmas. A felső részében 
végigfutó fém merevítés tartást biztosít a táskának a 
cipzár segítségével pedig egyszerűen zárható. Külső 
része körben zsebekkel van ellátva, míg a belső része 
egyterű, oldalán zsebekkel. A táska alja merevített és 
külső részén műanyag talpak védik a szennyeződések-
től.  Akár kézben, akár vállon hordozásra is alkalmas, 
állítható vállpánttal rendelkezik.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· autószerelés
· asztalosipar

Termékkód: 10241 

                                                                   
merevfalú, multifunkciós táska 

Többcélú (szerszámos-, fotós, utazótáska stb.) felhasználási le-
hetőséggel rendelkező táskánk újdonságnak számít a piacon.
Oldalmerevítéses nagy belső tere 3 fix zsebbel, ill. egy kihajt-
ható 3 zsebes füllel rendelkezik. Dupla cipzáras, kétszintű 
fedele belül hálós. Mindkét hosszanti oldala lecipzározható, 
zsebekkel, hálóval, rögzítő gumikkal ellátott biztosítva a még 
sokoldalúbb felhasználást.
Rövidebb oldalain tépőzáras, mély zsebek.
Akár kézben, akár vállon hordozásra is alkalmas, állítható váll-
pánttal rendelkezik.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· utazás
· fotózás
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poliészter szerszám tárolók

Termékkód: 10248 

                                                                   
szerszám tároló táska 

Kisebb szerszámok tárolására és szállítására egyaránt alkalmas. 
A felső részében végigfutó fém merevítés tartást biztosít a táská-
nak, a cipzár segítségével pedig egyszerűen zárható. Külső része 
körben zsebekkel van ellátva, míg a belső része egyterű.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· villanyszerelés
· asztalosipar

Termékkód: 10249 

                                                                   
szerszám tartó övtáska 

Rendkívül praktikus szerszám tartó övtáska, stra-
pabíró poliészter anyagból. Többféle kialakítású és 
méretű tároló zsebei sokrétű felhasználást tesznek 
lehetővé. Erős tépőzárral zárható, övre rögzíthető.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· ácsmunkák
· asztalosipar

Termékkód: 10229 

                                                                   
szerelőmellény 

Anyagfelhasználása és kialakítása miatt meglehetősen ellen-
álló. A hosszú élettartam érdekében az igénybevett ponto-
kon megerősítéssel, multifunkcionális zsebekkel. A mellény 
számos tárolóhellyel rendelkezik, többek között 7 zsebbel - 
melyből 3 zsebfedővel, 1 pedig cipzárral ellátott - igazolvány 
tartóval, akasztófülekkel. Extra erős igénybevételre készült 
szerelőmellény. Oldalain 2-2 szabályozható pánttal állítható 
be a kívánt méret, elején cipzárral záródik.

Felhasználási terület:

· otthoni és professzionális barkácsmunkák
· tetőfedés
· ácsmunkák
· asztalosipar
· villanyszerelés
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Műanyag termékeink prémium minőségű műanyagból, európai 
gyárakban készülnek, így élettartamuk hosszabb, kiváló ütés- 
és vegyszerálló tulajdonságokkal rendelkeznek. A rendszerezők, 
szerszámosládák nagy segítséget nyújtanak akár otthon, akár 

műhelyekben biztosítva az átlátható tárolást.
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Termékkód: 10995/10993/10991

                                                                   
professzionális dupla 
rendszerezőtáska 

· Határolókkal osztható, variálható
· Csúszózárral a két oldal összezárható, nyitható
· 2 lakatfül
· Átlátszó fedlap
· 10995 - 30 + 30 belső rekeszre osztható
10993 - 16 + 16 belső rekeszre osztható
10991 - 8 fix + 2x4 belső rekeszre osztható

Termékkód: 10959 

                                                                   
hordozható kelléktároló 
szekrény 

· 4 kihúzható fiókkal (2 fiók fix 4 rekesz + 2 
fiók fix 6 rekeszre osztva)

· Tetején fix tárolórészek
· Lakattal zárható
· Rejtett fogantyú

Termékkód: 10996 

                                                                   
univerzális tárolódoBoz 

· 7 részre osztható, határolókkal variálható
· Átlátszó fedlap
· Dupla csattal záródik
· Műanyag fogantyú a tetején
· Az oldalán akasztófül található
· Lakatfül
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Termékkód: 10964/10965 

                                                                   
kelléktároló doBoz 

Praktikus műanyag doboz a kisebb tárgyak rendszerezett tárolásához.

· Átlátszó fedlap
· Jól záródó csatok
· Erős, strapabíró kivitel
· 5-23 db variálható méretű rekesz
· Lakatfül

Termékkód: 10966 

                                                                   
kétoldalas rendszerezőtáska 

· Ütésálló műanyag
· Átlátszó fedlap
· Egyik oldalán fix 14, másik oldalán fix 9 tárolóhely

Termékkód: 10994/10992/10990 

                                                                   
professzionális rendszerezőtáska 

· Maximum 30/16/4 (fix) belső rekeszre osztható, határolókkal variálható
· Nyitás csúszózárral
· 2 lakatfül
· Átlátszó fedlap
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műanyag rendszerezők

Termékkód: 10974/10979/10972 

                                                                   
műanyag tárolódoBoz 

· Átlátszó fedlap
· Jól záródó csatok
· Erős, strapabíró kivitel
· 14/13/11 fix rekesz

Termékkód: 10978

                                                                   
rendszereződoBoz 

· Ütésálló műanyag
· Átlátszó fedlap
· 4 fix nagy rekesz

Termékkód: 10953/10955

                                                                   
műanyag tárolódoBoz 

Praktikus műanyag, 12/8 fix rekeszes doboz, a kisebb tárgyak rendsze-
rezett tárolásához.

· Átlátszó fedlap
· Jól záródó csat
· Erős, strapabíró kivitel
· Lakatfül
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Rendszerezőnk és fali tartónk nagy 
segítséget nyújt akár műhelyében, akár 
otthonában a különböző eszközök és 
apró kiegészítők átlátható tárolásához. 
Strapabíró kivitelezés a hosszú távú 
használat érdekében.
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műanyag fali rendszerezők

Termékkód: 10944

                                                                   
dupla fali rendszerező

Rendszerezze szerszámait saját igényei szerint. Vessen véget a keresgélésnek 
a fiókba bedobált szerszámok között. A fali rendszerezővel átláthatóvá válik 
szerszámkészlete és az apróbb alkatrészek, kellékek sem kallódnak el többé. 
Kompakt és optimális elrendezést biztosít.

A szett tartalma:

Fali panel: 2 db (2x420x590x20 mm) - 32 kg teherbírás 

Kis méretű doboz: 16 db (115x100x74 mm) - 1 kg teherbírás

Közepes méretű doboz: 8 db (165x100x74 mm) - 1,5 kg teherbírás

Nagy méretű doboz: 4 db (210x100x74 mm) - 2 kg teherbírás

Kampó: 10 db (50x50x20 mm)

Villáskulcs tartó: 1 pár (215x65x28 mm - 8 kulcs részére)

Fúró- és bitfej tartó 1 db (165x50x27 mm)

Szerszám tartó 1 db (210x95x43 mm)

Csavarok / tiplik 
(a felszereléshez)

20 db (35x5 mm)

Termékkód: 57150

                                                                   
univerzális fali tartó

Mindennapi használati tárgyak és szerszámok helyta-
karékos tárolására egyaránt alkalmas. Kül- és beltéri 
használatra. 5 tárolóhely bármely típusú eszközhöz 
(nyélátmérő min. 1,5 - max. 3,5 cm). A nyél automati-
kusan a helyére kattan. Falra rögzíthető 3 db csavarral 
(tartozék).
A tartón kihúzható akasztók is találhatók, melyekre 
törlőkendők, rongyok, kesztyűk is felakaszthatók.

Méret: 435 x 70 x 60 mm

Teherbírás: 12 kg  
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A szerszámok minden szervizben, 
háztartásban szükségesek, de 
azok tárolására, rendszerezésére, 
hordozására is kell gondolni. A 
szerszámos ládáink, tárolóink és 
rendszerezőink minőségi anyagokból 
készültek, európai gyárakban az 
EU-s normáknak megfelelően. 
Kialakításuknál a praktikusság 
mellett a minőségi anyaghasználat is 
meghatározó.
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műanyag táskák, ládák

Termékkód: 10938

                                                                   
húzható, töBBrészes műanyag 
szerszámláda

Főbb jellemzők:
· Leszerelhető, kihúzható gumírozott troli nyél
· Leszerelhető villáskulcs tartóval, kábeltekercs tartóval és  
   oldal rekesszel ellátott
· Vágást segítő cm beosztású vonalzó a szerszámláda tetején
· 3 részre bontható (önállóan is használható):
· Az alsó tároló egyrészes - nagyobb szerszámokhoz
· A középső tálca 2 részes
· A felső szerszámláda rendszerező fiókkal
   (2 x 2+8 rekeszes és 2 x 3+1 rekeszes)
· A felső tároló és a rekeszek lakattal zárhatóak (nem tartozék)

Termékkód: 10932

                                                                   
húzható, töBBrészes műanyag 
szerszámláda

Főbb jellemzők:
· Kiemelhető, erős, műanyag nyél
· Kétrészes és négyrészes rendszerező a felső rész fedelében
· 2 részre bontható (önállóan is használható)
· Az alsó tároló egyrészes
· A felső részben kivehető szerszámos tálca
· Lakattal lezárható (nem tartozék)
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Termékkód: 10913/10912/10911/10910

                                                                   
műanyag szerszám tartó láda 

Főbb jellemzők:
· Kivehető szerszám tartó tálca
· Strapabíró dupla csat (kivétel 10910)
· Lakattal (nem tartozék) zárható
· Tetején 10910: 4 részes, 10911: 7 részes, 

10912: 7 részes + bitfej tartó, 10913: 5 részes 
rendszerező + bitfej tartó

· Átlátszó fedővel
· Műanyag fogantyúval

Termékkód: 10926

                                                                   
hoBBy szerszám tároló láda

Főbb jellemzők:
· Belsejében 1 nagy rekesz + 4 kisebb fix rekesz
· A tetején különálló, kivehető 4 fix rekeszes tároló, átlátszó fedővel
· A láda dupla műanyag csattal záródik
· Műanyag fogantyúval
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műanyag táskák, ládák

Termékkód: 10924

                                                                   
szerszám tároló láda 

Főbb jellemzők:
· Mély kialakítás kivehető szerszámtálcával, dupla 
  csattal
· Tetején átlátszó fedlap alatt 3 fix rekesz + 2 nagy 
  rekesz, mely határolókkal további 2-2 részre 
  osztható
· Műanyag fogantyúval
· Lakattal zárható (nem tartozék)

Termékkód: 10958

                                                                   
szerszám tároló láda 

Főbb jellemzők:
· Mély kialakítás, dupla csattal
· Tetején 3 db átlátszó, külön nyitható fedlap 

alatt:
- 4 fix rekeszre osztott rész
- 2 fix rekeszre osztott rész
- kihajtható fúrószár tartó

· Műanyag, kézhez álló fogantyú
· Dupla lakathely

Termékkód: 10922

                                                                   
szerszám tároló láda 

Főbb jellemzők:
· Ütésálló, mély szerszámosláda
· Kivehető szerszám tartó tálcával
· Átlátszó fedlap alatt 4 kisebb + 1 nagyobb tárolóhely
· A láda fedele 1 nagy csattal záródik
· Lakattal zárható (nem tartozék)
· Műanyag fogantyúval
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Exclusive kivitelű fém táskáink igényes megjelenést 
biztosítanak, akár munkában, akár utazáskor. Gondosan 
kidolgozott részletek, prémium minőségű anyaghasználat 

jellemzi ezen termékeinket.
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fém szerszám tartó táskák

Termékkód: 10753

                                                                   
húzható fém szerszámos táska 

Főbb jellemzők:
Húzható szerszámos táska, görgőkkel és telesz-
kópos húzófüllel. Ideális nehezebb szerszámok 
könnyű mozgatására. Az erős, süllyesztett gör-
gők nagy teherbírást adnak a táskának, a fo-
gantyú pedig segít eloszlatni a ránk nehezedő 
súlyt. Variálható rekeszekkel és kiemelhető csa-
varhúzó tartóval rendelkezik.

· Húzható táska, süllyesztett görgőkkel és 
  teleszkópos húzófüllel
· Dupla fém csatos kivitel
· Nehezebb szerszámok könnyű mozgatására
· Belső rekeszei szabadon variálhatóak az 
  elválasztók segítségével
· Tartozék 2 db kivehető rendszerző kisebb 
  szerszámoknak, dolgoknak
· Kulccsal zárható (tartozék 2 db kulcs)
· Erősített sarkok
· Műanyaggal kombinált fém fogantyúval
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Termékkód: 10758

                                                                   
fém szerszám tartó táska 

Főbb jellemzők:
A keskeny kivitel lehetővé teszi, hogy kis helyet foglaljon el akár egy nagyobb 
táskában vagy a jármű eldugottabb részeiben, pl. az ülések alatt. Ideális táro-
lóeszköz minden laposabb szerszámnak és csavarhúzónak. A szorítópánt meg-
akadályozza a szerszámok elmozdulását az alsó részben.

· Keskeny kivitel fém dupla csattal
· Ideális tárolóeszköz minden laposabb szerszámnak és csavarhúzónak
· Az alsó részben a szorítópánt megakadályozza a szerszámok elmozdulását
· A felső részben csavarhúzók tárolására alkalmas kialakítás
· Kulccsal zárható (tartozék 2 db kulcs)
· Műanyaggal kombinált fém fogantyúval

Termékkód: 10759

                                                                   
fém szerszám tartó táska 

Főbb jellemzők:
A keskeny kivitel lehetővé teszi, hogy kis helyet foglaljon el akár egy nagyobb 
táskában vagy a jármű eldugottabb részeiben, pl. az ülések alatt. Ideális táro-
lóeszköz minden laposabb szerszámnak és csavarhúzónak. A szorítópánt meg-
akadályozza a szerszámok elmozdulását az alsó részben.

· Keskeny kivitel fém dupla csattal
· Ideális tárolóeszköz minden laposabb szerszámnak és csavarhúzónak
· Az alsó részben a szorítópánt megakadályozza a szerszámok elmozdulását
· A felső részben csavarhúzók tárolására alkalmas kialakítás
· Fém fogantyúval
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fém szerszám tartó táskák

Termékkód: 10757

                                                                   
fém szerszám tartó táska 

Főbb jellemzők:
Erő és kényelem. Az erősített sarok megvédi a táskát a különféle sérülésektől, 
megőrizve annak tartósságát. A vállpánt használatával könnyíthetünk a tele-
pakolt táska cipelésén, megosztva a súlyt a kar és a váll között. Belső rekeszei 
szabadon variálhatóak, míg felső része ideális csavarhúzóknak, hegyesebb esz-
közöknek.

· Fém dupla csatos kivitel
· Belső rekeszei szabadon variálhatóak az elválasztók segítségével
· Tartozék 1 db 1 oldalas kivehető rendszerző kisebb szerszámoknak, 

csavarhúzóknak
· Erősített sarkok védik a táskát a sérülésektől
· Tartozék vállpánttal
· Kulccsal zárható (tartozék 2 db kulcs)
· Műanyaggal kombinált fém fogantyúval
· Műanyag talpak

Termékkód: 10754

                                                                   
fém szerszám tartó táska 

Főbb jellemzők:
Professzionális szerszámos táska. Több apróbb, 
variálható rekesszel, ideális csavarok, kisebb al-
katrészek tárolására. A belső nagyobb rész köny-
nyen hozzáférhető, ideális a nagyobb szerszá-
mok számára. 2x2 fiókos változat.

· Fém dupla csatos kivitel
· Több apróbb, variálható rekesszel, csavarok, 

kisebb alkatrészek számára
· 2x2 fiókos változat (egybenyitható)
· Tartozék vállpánttal
· Kulccsal zárható (tartozék 2 db kulcs)
· Műanyaggal kombinált fém fogantyúval
· Műanyag talpak
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Az otthoni barkácsolás 
elengedhetetlen kellékei. Kisebb 
furatokhoz, csiszoláshoz, polírozáshoz, 
gravírozáshoz vagy akár vágáshoz, a 
legkülönfélébb igényeket is kielégítő 

kiegészítőkkel.
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panelfúrók és kiegészítők

Termékkód: 10363

                                                                   
maxi panelfúró 

A HANDY DRILL csiszoló, gravírozó és fúrógép kifejezetten ott-
honi, manikűr/pedikűr és barkács célra lett kifejlesztve. Segít-
ségével kisebb furatokat készíthet, csiszolhat, polírozhat, gra-
vírozhat vagy akár vághat. A különféle kiegészítők egyszerűen 
csatlakoztathatók.

Tartozékok: 5 db tokmány közbetét, 
flexibilis fúrószár

Működési feszültség: 230 V AC (50 Hz)

Teljesítmény: 170 W

Üresjárati fordulatszám: 8 000-35 000 fordulat/perc

Maximális furatbefog-
adó képesség: Ø 3,2 mm

Termékkód: 10116

                                                                   
flexiBilis fúrószár 

Ideális kiegészítője a Handy 10363 panelfúrónak. 
Az aprólékos munkák elvégzéséhez nyújt segít-
séget.

Maximális furatbe-
fogadó képesség: Ø 3,2 mm

Hosszúság: 1070 mm - 42"

Termékkód: 10115

                                                                   
fúró tartó állvány 

Asztalhoz rögzíthető fúró tartó állvány, 360°-ban forgatható akasztófüllel. 
Magassága állítható. 
Ideális kiegészítője a Handy 10363 panelfúrónak.

Maximális magasság: 550 mm - 22"
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Termékkód: 10365

                                                                   
gravírozó ceruza 

Igazi kreatív eszköz, ami használható szinte minden anyaghoz. A gyémántfej 
segítségével gravírozhat mintákat, szöveget: üvegbe, fába, fémbe, műanyagba, 
kerámiába, cserépbe, kartonra stb. 
Tegye egyedivé a tárgyait! Felhasználása rendkívül széleskörű, csak a fantázia 
szabhat határt! 
2 db AAA elemmel működik, amely nem tartozék.

Tartozékok: 2 db tokmány

Tápfeszültség: 2 x AAA

Max. fordulatszám: 11 000 fordulat/perc

Tokmány befogadóképesség: Ø 1,5 - 2,3 mm

Súly: 42 g

Termékkód: 10362

                                                                   
midi panelfúró 

A HANDY DRILL csiszoló, gravírozó és fúrógép kifejezet-
ten otthoni, manikűr/pedikűr és barkács célra lett kifejleszt-
ve. Segítségével kisebb furatokat készíthet, csiszolhat, políroz-
hat, gravírozhat vagy akár vághat. A különféle kiegészítők 
egyszerűen csatlakoztathatók.

Tartozékok: 5 db tokmány közbetét, adapter, 
csavarhúzó

Működési feszültség: 18 V DC 

Teljesítmény: 18 W

Üresjárati fordulatszám: 8 000-18 000 fordulat/perc

Maximális furatbefoga-
dó képesség: Ø 3,2 mm

Termékkód: 10125-01

                                                                   
tisztítókefeszett 
(fém)

A szett tartalma:

3 db kefe 3,1 mm átmérőjű rögzítő 
tengelyre szerelve

Termékkód: 10125-02

                                                                   
vágókorongszett

A szett tartalma:

18 db műgyantás korong + 
1 db 3,1 mm átmérőjű rögzítő tengely

Termékkód: 10125-03

                                                                   
hengeres 
csiszolószett

A szett tartalma:

5 db 1/2" henger, 5 db 1/4" henger, 
2 db 3,1 mm átmérőjű rögzítő tengely

Termékkód: 10125-04

                                                                   
csiszoló- és 
gravírozószett 

A szett tartalma:

3 db gravírozó fej, 2 db csiszoló 
korong, 2 db csiszoló henger, 
1 db 3,1 mm átmérőjű rögzítő tengely

a midi (10362) és a maxi (10363) panelfúrónkkal is kompatiBilis kiegészítő termékek:
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panelfúrók és kiegészítők

Termékkód: 10125-05

                                                                   
vágókorongszett 
(fém) 

A szett tartalma:

5 db fém vágókorong, 
1 db 3,1 mm átmérőjű rögzítő 
tengely

Termékkód: 10125-06

                                                                   
marószett

A szett tartalma:

6 db gravírozó fej 3,1 mm 
tengelyre szerelve

Termékkód: 10125-09

                                                                   
hengeres 
csiszolószett 

A szett tartalma:

6 db csiszoló fej,  1 db 3,1 mm 
átmérőjű rögzítő tengely

Termékkód: 10125-10

                                                                   
polírfilcszett 

A szett tartalma:

3 db polírfilc, 1 db 3,1 mm 
átmérőjű rögzítő tengely

Termékkód: 10125-13

                                                                   
polírozókészlet 

A szett tartalma:

4 db polírfej 3,1 mm tengelyre 
szerelve

Termékkód: 10125-14

                                                                   
polírozókorong- 
szett

A szett tartalma:

5 db polírozó korong, 1 db 
3,1 mm átmérőjű rögzítő 
tengely

Termékkód: 10125-07

                                                                   
vágókorongszett 

A szett tartalma:

1-1 db műgyantás korong, 
vágókorong, fémkorong, gyé-
mántkorong, 1 db 3,1 mm 
átmérőjű rögzítő tengely

Termékkód: 10125-08

                                                                   
csiszolószett 
(kő) 

A szett tartalma:

7 db csiszolókő 3,1 mm 
tengelyre szerelve

Termékkód: 10125-11

                                                                   
tisztítókefeszett 
(műanyag)

A szett tartalma:

3 db kefe 3,1 mm tengelyre 
szerelve

Termékkód: 10125-12

                                                                   
tisztítókefeszett 
(réz)

A szett tartalma:

3 db kefe 3,1 mm tengelyre 
szerelve

Termékkód: 10125-15

                                                                   
vágókorongszett 
(üvegszál erősítésű) 

A szett tartalma:

5 db vágókorong, 1 db 3,1 mm 
átmérőjű rögzítő tengely

Termékkód: 10125-16

                                                                   
fúróhegy 0,8 mm 

A szett tartalma:

4 db 0,8 mm fúróhegy

Termékkód: 10125-17

                                                                   
fúróhegy 1 mm 

A szett tartalma:

4 db 1 mm fúróhegy

Termékkód: 10125-18

                                                                   
fúróhegy 1,5 mm 

A szett tartalma:

4 db 1,5 mm fúróhegy
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Csavarhúzóink ergonomikus, többkomponensű, 
csúszásmentes markolattal rendelkeznek a 
biztonságos munkavégzés és az optimális 
erőátvitel érdekében. Használhatóak általános 

szerelési célokra, precíziós munkákhoz.
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csavarhúzók és szettek

Termékkód: 10712

                                                                   
18 dB-os csavarhúzó készlet állvánnyal 

· Króm-vanádium acél szár mágnesezett fejjel és gumírozott markolattal
· 2 soros fali/asztali tároló
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: PH3x150, PH2x100, PH2x38, PH1x75, PH0x50, PH00x50

SL2.4x50, SL3.0x50, SL5.0x75, SL6.0x38, SL6.0x100, SL8.0x150

T5x50, T6x50, T7x50, T8x50, T9x50, T10x50

Termékkód: 10741

                                                                   
39 dB-os csavarhúzó készlet állvánnyal 

· Ergonomikus kialakítású, gumírozott markolat
· Edzett króm-vanádium acél szár mágnesezett fejjel
· Papírdobozban

A szett tartalma:
csavarhúzók

PH1x75, PH2x38, PH2x100, PH3x150

SL6.5x38, SL5.5x75, SL6.5x100, SL8.0x150

precíziós 
csavarhúzók

PH00x50, PH0x50

SL2.0x50, SL2.5x50, SL3.0x50

T6x50, T8x50, T10x50

1/4-es 
bitfejek

PH0, PH1, PH2

PZ1, PZ2

SL4.0, SL5.0, SL6.0

T20, T25, T30

H2.0, H3.0, H4.0, H5.0, H6.0

6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm

1 db bitfej tartó
1 db magnetizáló
1 db demagnetizáló
1 db fali/asztali tartó
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Termékkód: 10742

                                                                   
58 dB-os csavarhúzó készlet táskáBan 

· Ergonomikus kialakítású, gumírozott markolat
· Edzett króm-vanádium acél szár mágnesezett fejjel
· Zsugorfóliázott táskában

A szett tartalma: PH1x75, PH2x38, PH2x100 mm

SL6.5x38, SL4.0x75, SL6.5x100, SL8.0x150 
mm

PH000x50, PH00x50, PH0x50

csavarhúzók SL2.4x50, SL3.0x50, SL3.0x50

T6x50, T7x50, T8x50, T9x50, T10x50

PH0, 2 x PH1, 5 x PH2, 2 x PH3

2 x PZ0, 2 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3

bitfejek SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0, SL5.5, SL6.0, 
SL6.5, SL7.0, SL8.0

T20, T25, T30, T40

H2.0, H3.0, H4.0, H5.0, H5.5, H6.0

1 db bitfej tartó
1 db táska

Termékkód: 10749

                                                                   
27 dB-os racsnis csavarhúzó készlet 

· Ergonomikus kialakítású, gumírozott markolat, állítható irányú racsnival
· Zsugorfóliázott tárolódobozban

A szett tartalma: 1/4-es bitfejek:

PH0, PH1, 3 X PH2, PH3

SL4.0, SL5.0, SL6.0

T10, T15, T20, T25, T27, T30

H4.0, H5.0, H6.0

Dugókulcs:  5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

1 db bitfej átalakító

1 db bittoldó

1 db racsnis markolat/szár
1 db felakasztható tárolódoboz

Termékkód: 10805

                                                                   
11 dB-os precíziós csavarhúzó készlet

· Króm-vanádium acél szár gumírozott nyéllel
· Zsugorfóliázott tárolódobozban

A szett tartalma: PH000, PH00, PH0

SL2.0, SL2.5, SL3.0

T6, T7, T8, T9, T10

1 db felakasztható tárolódoboz
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csavarhúzók és szettek

Termékkód: 10800

                                                                   
7 dB-os dugókulcs készlet

· Króm-vanádium acél szár gumírozott nyéllel
· Papírdobozban

A szett tartalma: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

Termékkód: 10801

                                                                   
82 dB-os racsnis csavarhúzó Bitkészlet táskáBan

· Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat
· Edzett króm-vanádium acél szár
· Papírdobozban

A szett tartalma: PH0 · PH1 · PH2 · PH3

PZ0 · PZ1 · PZ2 · PZ3

SL3.0 · SL4.0 · SL5.0 · SL6.0

T8 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45

T8 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45

1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 1/16 · 5/64 · 3/32 · 7/64 · 
1/8 · 9/64 · 5/32 · 3/16 · 7/32 · 1/4

2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 5/64 · 3/32 · 7/64 · 1/8 · 9/64 · 5/32

6 · 8 · 10

1 · 2 · 3 · 4

5 · 6 · 8

0 · 1 · 2 · 3

kampóbehajtó

2 db bitfej átalakító

2 db bittoldó

1 db táska
Termékkód: 10803

                                                                   
10 dB-os csavarhúzó készlet

· Ergonomikus kialakítású, gumírozott markolat
· Edzett króm-vanádium acél szár mágnesezett fejjel
· Papírdobozban

A szett tartalma: PH0x75, PH1x75, PH2x100 mm

csavarhúzók
SL3.0x75, SL5.5x75, SL 6.5x100 mm mm

T15X100, T20X100 mm

szigetelt 
csavarhúzók

PH1x100

SL4.0x100



36

cs
av

ar
hú

zó
k 

és
 s

ze
tt

ek

Termékkód: 10804

                                                                   
8 dB-os precíziós csavarhúzó készlet

· Króm-vanádium acél szár gumírozott nyéllel
· Praktikus, állvánnyá alakítható tárolódoboz
· Zsugorfóliázott csomagolás

A szett tartalma: PH00x75, PH0x75 mm

SL2.5x75, SL3.0x75 mm

T6x75, T7x75, T8x75, T10x75 mm

Termékkód: 10802

                                                                   
32 dB-os csavarhúzó készlet táskáBan

· Ergonomikus kialakítású, gumírozott markolat
· Edzett króm-vanádium acél szár mágnesezett fejjel
· Zsugorfóliázott csomagolás

A szett tartalma: PH1x75 · PH2x100

csavarhúzók
SL4.0x75 · SL6.5x100 · SL8.0x150 

PZ1x75 · PZ2x100

precíziós 
csavarhúzók

SL2.0x50 · SL2.5x50 · SL3.0x50

PH00x50 · PH0x50 · PH1x50

bitfejek

PH0 · PH1· PH2

PZ0 · PZ1 · PZ2

T10 · T15 · T20 · T25 · T30

H2.0 · H2.5 · H3.0 · H4.0 · H5.0 · H6.0

1 db táska
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csavarhúzók és szettek

Termékkód: 10746

                                                                   
6 dB-os csavarhúzó készlet  

· Króm-vanádium acél szár
· Ultra kényelmes és csúszásmentes markolat
· Visszazárható, áttetsző csomagolás gumi rögzítővel és akasztóval

A szett tartalma: PH0x75 mm, PH1x100, PH2x125

SL3x75, SL5x100, SL6x150

Termékkód: 10723

                                                                   
8 dB-os csavarhúzó készlet 

· Króm-vanádium acél szár
· Ultra kényelmes és csúszásmentes markolat
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: PH2x38, PH1x75, PH2x100

SL6x38, SL5x75, SL6x100

T15x100, T20x100

Termékkód: 10716

                                                                   
4 dB-os csavarhúzó készlet 

· Króm-vanádium acél szár
· Ultra kényelmes és csúszásmentes markolat
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: PH1x75, PH2x100

SL5x75, SL6x100
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Termékkód: 10726

                                                                   
4 az1-Ben csavarhúzó készlet  

· Króm-vanádium acél szár
· Ultra kényelmes és csúszásmentes markolat
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: PH1, PH2

5, 6 mm

Hex szár (Metrikus)/Adapter:  6, 8 mm
1 db 115 mm-es szár
1 db gumírozott markolat
2 db 50 mm-es dupla bit

Termékkód: 10703

                                                                   
7 dB-os csavarhúzó készlet  

· Króm-vanádium acél szár gumírozott markolattal
· Gumis rögzítésű, felakasztható poliészter szerszám tároló
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: PH1x75 mm, PH2x100

PZ3x150 mm

3.0x75, 4.0x100, 5.0x125, 6.0x150 mm

Termékkód: 10704

                                                                   
üthető csavarhúzó készlet 

· A legerősebb igénybevételt is kibírja
· Üthető stift
· Ergonomikus markolatkialakítás
· Csillag-villás kulccsal is használható
· Áttetsző, visszazárható és felakasztható csomagolásban

A szett tartalma: PZ2/6x100, PZ2/6x75 mm

PL6/6x125, PL6/6x100, PL6/6x75 mm
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csavarhúzók és szettek

Termékkód: 10720

                                                                   
12 dB-os csavarhúzó készlet 

· Zárható műanyag tárolódobozban
· Zsugorfóliázott csomagolás

A szett tartalma: PH0, PH1, PH2

3, 5, 6 mm

T10, T15, T20, T25

Dugókulcs 6.0
1 db gumírozott markolat

Termékkód: 10733

                                                                   
21 dB-os precíziós csavarhúzó készlet 

· Zárható, felakasztható műanyag tárolódobozban
· Zsugorfóliázott csomagolás

A szett tartalma: PH000, PH00

PZ0, PZ1

1, 1.5, 2 mm

T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

TA2 / 3mm

M2 / 6mm

Dugókulcs  4.0
1 db gumírozott markolat

Termékkód: 10732

                                                                   
 7 dB-os dupla precíziós 
csavarhúzó készlet

· 120 mm-es állítható bitszárak
· 1 db gumírozott auto-lock markolat
· Zárható műanyag tárolódobozban
· Zsugorfóliázott csomagolás

A szett tartalma: PH1

3.0

T4, T5, T6, T7, T8

H1.5, H2.0

4 mm

TA2

2
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5 az 1-Ben racsnis csavarhúzó készlet
 

· Gumírozott markolat bit tárolóval
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: 25 mm / PH1, PH2, PH3

25 mm / 5, 6 mm

1 db racsnis, gumírozott 
  
markolat bit tárolóval

  

Termékkód: 10807

                                                                   
10 dB-os precíziós csavarhúzótoll készlet

· Ideális kisebb elektronikai munkákhoz, szemüvegek, ékszerek javításához stb.
· Kiváló minőségű alumínium vezető, bit tárolására is alkalmas üreges testtel
· Erős mágnes, amely biztonságosan tartja a bitfejeket munka közben
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: PH000, PH0, PH1

SL1.0, SL1.5, SL2.0

T6, T7, T8

1 db tollmarkolat

Termékkód: 10731

                                                                   
5 dB-os csavarhúzó készlet

· Króm-vanádium acél szár 
· Gumírozott markolattal
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: PH1, PH2

5, 6 mm

1 db dupla toldó
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csavarhúzók és szettek

Termékkód: 10806

                                                                   
10 az 1-Ben csavarhúzó készlet 
(multifunkciós markolattal) 

· Ergonomikus kialakítású, gumírozott, multifunkciós markolat
· Normál és T-markolatként is használható
 · 2 végű 1/4" szárak
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: PH1 - PH2

PZ1 - PZ2

H5 - H6

SL5 - SL6

T20 - T25

Termékkód: 10727

                                                                   
11 dB-os csavarhúzó készlet 

· Gumírozott markolat tárolóval
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: PH0, PH1, PH2

3, 5, 6 mm

3.0, 4.0, 5.0

Dugókulcs-toldó: 6.0 mm

Termékkód: 10743

                                                                   
25 dB-os racsnis csavarhúzó készlet flexiBilis 
Bitszárral 

· Ergonomikus kialakítású, gumírozott markolat
· Edzett króm-vanádium acél szár mágnesezett fejjel
· Hajlítható flexibilis szár a nehezen hozzáférhető helyekhez
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: 1/4-es bitfejek:

PH1, PH2, PH3

SL4.0, SL5.0, SL6.0

T10, T20, T25, T27, T30, T40

H3.0, H4.0, H5.0, H6.0

Dugókulcs:  5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

1 db dugókulcs-toldó

1 db 29 cm-es flexibilis szár

1 db racsnis markolat
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Termékkód: 10730

                                                                   
31 dB-os precíziós csavarhúzó készlet

· Zárható műanyag tárolódobozban
· Zsugorfóliázott csomagolás

A szett tartalma: PH000, PH00, PH0, PH1

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4

T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

0.6, 0.7, 0.9, 1.3, 2.5, 3, 2x4.0

3.0

TA2 / 3

Dugókulcs: 4.0

1 db gumírozott markolat

Termékkód: 10640

                                                                   
t-markolatú racsnis csavarhúzó szett

· Ergonomikus kialakítású, gumírozott markolat
· Felakasztható bliszterben

A szett tartalma: PH0, PH1, PH2

SL4.0, SL5.0, SL5.5, SL6.0

H4.0, H5.0, H6.0

Dugókulcs: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 
10 mm, 11 mm

1 db T-markolatú racsnis csavarhúzó

Termékkód: 10600

                                                                   
24 dB-os Bit készlet tárolóval

· Sorolható tárolódoboz hordfüllel

A szett tartalma: PH0, PH1, PH2

3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

PZ0, PZ1, PZ2

T5, T6, T7, T8, T9, T10

                                                                   
6 dB-os Bit készlet tárolóval

· Tárolódoboz akasztóval

termékkód fejméret fej

10601 PH0, PH1, PH2

10602 PZ0, PZ1, PZ2

10603 3, 4, 5 mm

10604 6, 7, 8 mm

10605 T5, T6, T7

10606 T8, T9, T10

10607 3, 4, 5 mm

10608 6, 7, 8 mm
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csavarhúzók és szettek

                                                                   
csavarhúzó 

· Króm-vanádium szár
· Ultra kényelmes és csúszásmentes markolat

termékkód fejméret szárhossz fej

10511 3.0 75 mm

10512
4.0

75 mm

10513 100 mm

10514

5.0

75 mm

10515 100 mm

10516 125 mm

10517

6.0

38 mm

10518 100 mm

10519 150 mm

10520
8.0

150 mm

10521 200 mm

                                                                   
csavarhúzó 

· Króm-vanádium szár
· Ultra kényelmes és csúszásmentes markolat

termékkód fejméret szárhossz fej

10522 PH0 75 mm

10523 PH1 75 mm

10524 PH1 150 mm

10525 PH2 38 mm

10526 PH2 100 mm

10527 PH3 150 mm

10528 PH3 200 mm

                                                                   
csavarhúzó 

· Króm-vanádium szár
· Ultra kényelmes és csúszásmentes markolat

termékkód fejméret szárhossz fej

10531 T05 50 mm

10532 T06 50 mm

10533 T07 50 mm

10534 T08 50 mm

10535 T09 50 mm

10536 T10 50 mm

10537 T15 50 mm

10538 T20 50 mm
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A racsnis kulcsok nagyban megkönnyítik munkánkat, 
gyorsabbá, kényelmesebbé téve azt. A fogas racsnis 
mechanizmus a nagyobb fogakkal nagyobb kulcsterhelést 
képes elviselni. 
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csillag-villás kUlcsok

                                                                   
racsnis csillag-villáskulcs

Kovácsolt, kiváló minőségű króm-vanádium acél,
homokfújt, matt külső.

· Hosszú élettartam
· Nagy kopásállóság
· Tartósan magas fokú korrózióvédelem

termékkód méret anyag

10843 8 mm

40 CR-V
króm-vanádium

acél

10844 10 mm

10847 13 mm

10848 14 mm

10849 15 mm

10850 17 mm

10854 19 mm

10855 21 mm

10856 23 mm

Termékkód: 10852

                                                                   
racsnis 
csillag-villáskulcs készlet

Kovácsolt, kiváló minőségű króm-vanádium 
acél, homokfújt, matt külső.

· Hosszú élettartam
· Falra szerelhető
· Nagy kopásállóság
· Tartósan magas fokú korrózióvédelem

A szett tartalma: 8, 10, 13, 14, 15, 17 mm
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Termékkód: 10853

                                                                   
8 az 1-Ben dugókulcs forgó 
fejrésszel

Minden méret egy helyen! A forgó fejnek köszön-
hetően a leggyakrabban használt méretek egy szer-
számon megtalálhatóak. Kovácsolt, kiváló minőségű 
króm-vanádium acél test.

A szett tartalma: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

                                                                   
racsnis csillag-villáskulcs 
flexiBilis fejjel

Csuklós nyakának köszönhetően akár merőlegesen vagy 
szögben álló csavarokat is húzhatunk vele szűk helyen.
· Ergonomikus nyélkialakítás
· Hosszú élettartam
· Nagy kopásállóság
· Kovácsolt króm-vanádium acél
· Tartósan magas fokú korrózióvédelem

termékkód méret anyag

10872-8 8 mm

40 CR-V
króm-vanádium

acél

10872-10 10 mm

10872-13 13 mm

10872-14 14 mm

10872-15 15 mm

10872-17 17 mm

10872-19 19 mm

10872-21 21 mm

10872-23 23 mm

Termékkód: 10870

                                                                   
racsnis csillag-villáskulcs 
készlet flexiBilis fejjel

Csuklós nyakának köszönhetően akár merőle-
gesen vagy szögben álló csavarokat is húzha-
tunk vele szűk helyen. A legelterjedtebb mére-
tek találhatóak ebben a készletben. 
Praktikus műanyag tartóban, melyet a falra is 
tudunk akasztani, így a készlet mindig egyben 
van.
· Ergonomikus nyélkialakítás
· Hosszú élettartam
· Nagy kopásállóság
· Kovácsolt króm-vanádium acél
· Tartósan magas fokú korrózióvédelem

A szett tartalma: 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm
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csillag-villás kUlcsok

Termékkód: 10783

                                                                   
króm-vanádium imBuszkulcs készlet 

· Króm-vanádium acél
· Praktikus műanyag tárolóban

A szett tartalma: 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Termékkód: 10470/10471

                                                                   
állítható villáskulcs 

· Króm-vanádium acél test
· Ergonomikus markolat
· Az állítható villáskulcs feje max. 25 mm (10470), 

30 mm (10471) méretűre nyitható ki
· Villáskulcs hossza 203 mm (10470), 260 mm (10471)   

                                                                   
csillag-villáskulcs

Kovácsolt, kiváló minőségű króm-vanádium acél test, 
polírozott fejrész. A csillagfej 10 fokban hajlított a 
kényelmes használat érdekében.

termékkód méret anyag

10460 8 mm

króm-vanádium
acél

10461 10 mm

10462 11 mm

10463 12 mm

10464 13 mm

10465 14 mm

10466 15 mm

10467 17 mm

Termékkód: 10784

                                                                   
8 dB-os komBinált csillag-villáskulcs készlet 
felakasztható poliészter tárolóval

Extra erős, ipari kivitelű edzett króm-vanádium ötvözetből (31 CR-V 3) készí-
tett csillag-villáskulcs készlet polírozott fejjel, melyre igen erős strapabírás, 
valamint kiemelkedő igénybevétel-tűrés jellemzi. A csillagfej 10 fokban haj-
lított a kényelmes használat érdekében. Felakasztható poliészter tárolóval.

A szett tartalma: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm
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Percíz, tartós, pontos és kényelmes 
kéziszerszámok. Nagy súlyt 
fektettek a szerszámok gyártásánál 
felhasznált anyagok minőségére, 
valamint a gyártástechnológiára, 
a megmunkálásra, a kialakításra, 
a műszaki paraméterekre és az 

ergonomiai tulajdonságokra.
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fogók és oldalcsípők

Termékkód: 10325

                                                                   
komBinált fogó 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal.

Teljes hosszúság: 200 mm

Termékkód: 10323

                                                                   
oldalcsípő 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal.

Teljes hosszúság: 190 mm

Termékkód: 10321

                                                                   
laposfogó 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal.

Teljes hosszúság: 165 mm

Termékkód: 10324

                                                                   
komBinált fogó 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal.

Teljes hosszúság: 165 mm

Termékkód: 10322

                                                                   
oldalcsípő 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal.

Teljes hosszúság: 165 mm
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Termékkód: 10315

                                                                   
komBinált fogó 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal.

Teljes hosszúság: 115 mm

Termékkód: 10314

                                                                   
homlokcsípő 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal.

Teljes hosszúság: 115 mm

Termékkód: 10312

                                                                   
oldalcsípő 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal.

Teljes hosszúság: 115  mm
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fogók és oldalcsípők

Termékkód: 10313

                                                                   
hajlított lapos-
fogó 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal, 45°-ban 
hajlított.

Teljes hosszúság: 135 mm

Termékkód: 10311

                                                                   
laposfogó 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal.

Teljes hosszúság: 135 mm

Termékkód: 10303

                                                                   
oldalcsípő 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal.

Teljes hosszúság: 130 mm
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Szigetelt szerszámaink VDE minősítéssel rendelkeznek, gyártásuk 
az európai EN 60900 szabvány szerint történik. Egykomponensű, 
ergonomikus kialakítású, ütésálló polipropilén markolattal 
rendelkeznek a nagy terhelés elviselésére. 
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1000v-ig szigetelt termékek

Termékkód: 10352

                                                                   
komBinált fogó 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal. 1000V-ig 
szigetelt.

Teljes hosszúság: 170 mm

Termékkód: 10357

                                                                   
oldalcsípő 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal. 1000V-ig 
szigetelt.

Teljes hosszúság: 160 mm

Termékkód: 10354

                                                                   
laposfogó 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal. 1000V-ig 
szigetelt.

Teljes hosszúság: 170 mm

Termékkód: 10353

                                                                   
komBinált fogó 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal. 1000V-ig 
szigetelt.

Teljes hosszúság: 210 mm

Termékkód: 10358

                                                                   
oldalcsípő 

Króm-vanádium acél fejrésszel és 
gumírozott markolattal. 1000V-ig 
szigetelt.

Teljes hosszúság: 190 mm
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1000v-ig szigetelt csavarhúzó 

· 1000V-ig szigetelt markolat
· Mágneses fej

termékkód fejméret szárhossz fej

10560 3.0 75 mm

10562 4.0 100 mm

10563 5.5 125 mm

                                                                   
1000v-ig szigetelt csavarhúzó 

· 1000V-ig szigetelt markolat
· Mágneses fej

termékkód fejméret szárhossz fej

10567 PH1 80 mm

10569 PH2 100 mm

                                                                   
1000v-ig szigetelt csavarhúzó 

· 1000V-ig szigetelt markolat
· Mágneses fej

termékkód fejméret szárhossz fej

10571 PZ1 80 mm

10572 PZ2 100 mm
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1000v-ig szigetelt termékek

Termékkód: 10348

                                                                   
1000v-ig szigetelt vízpumpafogó

· 1000V-ig szigetelt markolat
· Ötvözött acél fej

Teljes hosszúság: 250 mm

Szorítólyuk: 6 - 48 mm

Max. befogadóméret: 61 mm
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Minőségi szerszámok a gyors és 
pontos munkavégzés érdekében. 
Edzett acél test és ergonomikus 
nyél jellemzi ezen Handy 
termékeket.
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krimpelő-, blankoló fogók

Termékkód: 10140

                                                                   
3 az 1-Ben univerzális krimpelőfogó 

· Edzett acél test ergonomikus nyéllel 
· Három cserélhető betéttel

Krimpelő méret:

szigetelt kábelsaru 1,5-6,0 mm2

nem szigetelt 
érvéghüvely 1,5-10,0 mm2

érvéghüvely 0,5-10,0 mm2

Termékkód: 10182

                                                                   
krimpelőfogó 

· Nem szigetelt sarukhoz
· Edzett acél test gumírozott nyéllel

Krimpelő méret:

AWG 20-18; 16-14; 
12-10 AWG

mm2 0,8-1,0; 1,5-
2,5; 4-6 mm2
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Termékkód: 10176   

                                                                
krimpelő-, Blankoló- és vágófogó

· Moduláris csatlakozókhoz
· Racsnis, edzett acél test gumírozott nyéllel
· Krimpelés
· Kábelblankolás
· Vágás

Krimpelés:
6P4C (RJ-11), 
6P6C (RJ-12), 
8P8C (RJ-45)

Termékkód: 10139

                                                                   
krimpelőfogó 

· Szigetelt és nem szigetelt érvéghüvelyekhez
· Edzett acél test gumírozott nyéllel
· Krimpelés

Krimpelő méret:

AWG 22 - 12 AWG

mm2 0,5 - 4 mm²
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krimpelő-, blankoló fogók

Termékkód: 10224

                                                                   
Blankoló-, krimpelő- és vágófogó 

· Ötvözött acél
· Strapabíró műanyag borítású nyél
· Szigetelt és nem szigetelt végű sarukhoz
· Vezetékhatárolóval
· Automata kábelméret beállítás
· Vágás 

Krimpelő méret:

AWG 24 - 10 AWG 

mm² 0,2 - 6,0 mm2

Blankoló max. befogadó képesség: 8 mm

Termékkód: 10177

                                                                   
krimpelő-, Blankoló- és vágófogó

· Moduláris csatlakozókhoz
· Ergonomikus markolat
· Krimpelés
· Kábelblankolás
· Vágás

Krimpelés:
6P4C (RJ-11); 
6P6C (RJ-12); 
8P8C (RJ-45)
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Termékkód: 10104

                                                                   
káBelBlankoló  koax vezetékhez

· 3 késes kivitel
· Műanyag ház
· Használható: RG 58, RG 59

Termékkód: 10105

                                                                   
káBelBlankoló

· Állítható pengék
· Használható: 8-28 mm átmérőjű vezetékhez

Max. vágható szigetelés: 3 mm

Termékkód: 10902

                                                                   
krone Beszúrószerszám 

· Kiváló minőségű ötvözött acélból strapabíró műanyag házzal
· Precíziós fej
· Eltávolító horog
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krimpelő-, blankoló fogók

Termékkód: 10129

                                                                   
vágó- és káBelBlankoló fogó

· Speciális anyagú, ergonomikus markolat
· Biztonsági zár
· Magas minőségű ötvözött acél pengék

Blankolási átmérő:

AWG 20; 18; 16; 
14; 12; 10

mm 0.8; 1.0; 1.3; 
1.6; 2.0; 2.6

Vágási átmérő: max. 17 mm

Termékkód: 10127

                                                                   
krimpelőfogó érvéghüvelyekhez

· Kiváló minőségű ötvözött acélból ergonomikus nyéllel

Krimpelés: 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0 mm²

Termékkód: 10128

                                                                   
vágó- és káBelBlankoló fogó

· Speciális anyagú, ergonomikus markolat
· Biztonsági zár
· Magas minőségű ötvözött acél pengék

Blankolási  átmérő:

AWG 10; 8; 4 

mm 2.6; 3.3; 5.2

Vágási átmérő: max. 17 mm
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Kiválóan használhatóak szinte 
minden anyag tiszta, precíz, 
egyenes vágásához. Háztartások, 
irodák, építkezések, szervizek, 
garázsok elengedhetetlen 
kellékei.
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kések és pengék

Termékkód: 10811

                                                                   
univerzális kés 

· Ütésálló műanyag váz, fém 
  csúszóházzal és csúszásgátló gumi 
  markolattal
· Behúzható/kitolható penge
· Automatikus utántöltés

Tartozék: 6 db 18 mm-es 
törhető penge

Termékkód: 10816

                                                                   
univerzális kés 

· Ütésálló műanyag váz
· Behúzható/kitolható penge
· Utántölthető

Tartozék: 1 db 9 mm-es 
törhető penge

Termékkód: 10818

                                                                   
univerzális kés 

· Ütésálló műanyag váz, 
fém csúszóházzal

· Behúzható/kitolható penge
· Utántölthető

Tartozék: 1 db 9 mm-es 
törhető penge

Termékkód: 10813

                                                                   
univerzális kés 

· Ütésálló fém váz csúszásgátló 
bemarásokkal

· Utántölthető

Tartozék: 1 db 9 mm-es 
törhető penge

Termékkód: 10814

                                                                   
univerzális kés 

· Ütésálló műanyag váz, fém 
  csúszóházzal és csúszásgátló gumi 
  markolattal
· Behúzható/kitolható penge
· Utántölthető

Tartozék: 1 db 18 mm-es 
törhető penge

Termékkód: 10815

                                                                   
univerzális kés 

· Ütésálló műanyag váz
· Behúzható/kitolható penge
· Utántölthető

Tartozék: 1 db 18 mm-es 
törhető penge

Termékkód: 10812

                                                                   
univerzális kés 

· Ütésálló fém váz csúszásgátló 
bemarásokkal

· Utántölthető

Tartozék: 1 db 18 mm-es 
törhető penge

Termékkód: 10826

                                                                   
törhető penge 

· 18 mm-es
· 10 db/szett

Termékkód: 10827

                                                                   
törhető penge 

· 9 mm-es
· 10 db/szett
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A kalapács a különféle szakmunkák 
legalapvetőbb felszerelése, 
valamint a ház körüli teendők is 
elképzelhetetlenek nélküle.
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kalapácsok

                                                                   
kalapács
 

Kovácsolt, nagy teherbírású kalapács csúszásmentes, ergonomikus keményfa nyélre rögzítve 
2 ékkel. Gumírozott nyélkötés, mely nem engedi a fát elrepedni.

Termékkód Súly Fej hossz Ütőfelület Teljes / nyélhossz

10410 0,1 kg 80 mm 15 x 15 mm 265/ 250 mm

10414 0,2 kg 90 mm 15 x 20 mm 280 / 260 mm

10416 0,3 kg 100 mm 23 x 22 mm 305 / 280 mm

10417 0,5 kg 115 mm 25 x 25 mm 320 / 295 mm

10419 0,8 kg 125 mm 30 x 30 mm 350 / 320 mm

10421 1 kg 130 mm 35 x 35 mm 355 / 320 mm

10424 1,5 kg 140 mm 40 x 40 mm 390 / 350 mm

10426 2 kg 150 mm 45 x 45 mm 400 / 355 mm

                                                                   
gumikalapács 

Nagy szilárdságú gumikalapács csúszásmentes, ergonomikus gumírozású fém nyéllel.

Termékkód Súly Ütőfelület Teljes / nyélhossz

10400 0,3 kg 45 mm 245 / 195 mm

10401 0,4 kg 45 mm 245 / 195 mm

10403 0,5 kg 50 mm 290 / 230 mm

10404 0,6 kg 55 mm 295 / 245 mm

10407 0,75 kg 60 mm 255 / 225 mm

10409 1 kg 70 mm 300 / 230 mm
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Az univerzális fűrész kitűnően alkalmas bármilyen 
kerti vagy ház körüli fűrészelésre. Az egyszerűen 
cserélhető fűrészlapoknak köszönhetően egyaránt  

használható fa, fém, illetve műanyag vágására.
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fűrészek

Termékkód: 10450

                                                                   
univerzális fűrész 

· Univerzális, ötvözött acél fűrész
· Masszív, stabil keret
· Gumírozott, ergonomikus kialakítású nyél
· Egyszerű laprögzítés
· 4 típusú különböző fogazású 12"-os fűrészlap
· Alkalmas puha és keményfa, fém, alumínium, műanyag vágásához
· A lapok tárolhatóak az üreges keresztmerevítőben
· Fűrészlap pozícióállítási lehetőség forgatógombbal ±45°-ig
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A mágneses termékek elengedhetetlen kellékei a 
barkácsolók és szakemberek eszköztárának.



mágneses termékek
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Termékkód: 10763

                                                                   
összehajtható mágneses tálca

Mágneses tálca, szerelési anyagokhoz. Tárolható benne: szeg, 
csavar, anya, alátét stb.

Felső átmérő: 130 mm

Alsó átmérő: 65 mm

Magasság: 50 - 100 mm

Termékkód: 10718

                                                                   
mágnesező

Csavarbehajtó fej, bitfej és csavarhúzó mágneses-
ségének visszaállítására illetve megszüntetésére 
alkalmazható.

Termékkód: 10765

                                                                   
csuklópánt mágneses tartóval

· Állítható csuklópánt

Mágnes méret:  2.0" - 50x25mm

Termékkód: 10762

                                                                   
mágneses tálca

Mágneses tálca, szerelési anyagokhoz. Tárolható 
benne: szeg, csavar, anya, alátét stb.

Méret:  108 x 30 (20)mm

Termékkód: 10768

                                                                   
teleszkópos felvevő mágnessel

· Teleszkópos nyél 
· Mágnesezett, flexibilis fejrésszel
· Fém
· Akasztóval

Teleszkóp méret: 22 "- 600 mm

Mágnes átmérő: 13 mm
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A precíz munkavégzés elengedhetetlen kelléke a 
mérőszalag. A Soft Touch borítás és az ergonomikus 

csúszásgátló elemek biztos fogást garantálnak. 
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mérőszalagok

Termékkód: 10156

                                                                   
mérőszalag

· II EG pontossági osztály
· Matt sárga felületű szalag, fényvisszaverődést gátló réteggel
· Soft Touch borítás
· Egyoldalas cm-skála, mm-es osztással
· Szalag blokkolás funkció
· Fém szalag beakasztható véggel
· Mágnes-tappancsok a szalag végén
· Övcsipesz
· Csuklópánt

Szalaghossz: 3 m

Szalagszélesség: 15 mm

Termékkód: 10158

                                                                   
mérőszalag

· II EG pontossági osztály
· Matt sárga felületű szalag, fényvisszaverődést gátló réteggel
· Soft Touch borítás
· Egyoldalas cm-skála, mm-es osztással
· Szalag blokkolás funkció
· Fém szalag beakasztható véggel
· Mágnes-tappancsok a szalag végén
· Övcsipesz
· Csuklópánt

Szalaghossz: 8 m

Szalagszélesség: 25 mm

Termékkód: 10157

                                                                   
mérőszalag

· II EG pontossági osztály
· Matt sárga felületű szalag, fényvisszaverődést gátló réteggel
· Soft Touch borítás
· Egyoldalas cm-skála, mm-es osztással
· Szalag blokkolás funkció
· Fém szalag beakasztható véggel
· Mágnes-tappancsok a szalag végén
· Övcsipesz
· Csuklópánt

Szalaghossz: 5 m

Szalagszélesség: 18 mm
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A Handy nagyítói, nagyítós lámpái segítségével 
az apró alkatrészekkel végzett munkák is precízen 
elvégezhetőek.
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nagyítók

Termékkód: 10797X

                                                                   
gurulós lámpaállvány

A Handy új gördülő állványa tökéletes kiegészítője a 
nagyítós lámpáknak. 15" átmérője rendkívüli stabilitást 
nyújt. 6 db görgőkerekének köszönhetően könnyedén 
mozgatható.

Magasság: 695 mm

Átmérő: 386 mm

                                                                   
nagyító lencse 

· 10797-es termékhez

Termékkód Dioptria Lencseméret

10797A 3 5" - 13 cm

10797B 5 5" - 13 cm

10797C 8 5" - 13 cm

Termékkód: 10797

                                                                   
led lámpa

Olykor mindenkinek szüksége van egy kis extra megvilágításra és 
fókuszra ahhoz, hogy az apró munkákat is tökéletesen elkészítse. 
Amikor apró dolgokat kell összeszerelni, elektronikai alkatrészeket 
precízen a helyére illeszteni, precíz sminket elkészíteni vagy csak 
hobbyból modellezni, ez a nagyítós lámpa a tökéletes választás, 
hogy minden egyszerűen és megfelelően a helyére kerülhessen. 
Sokkal egyszerűbb lesz a munka ezalatt a nagyítós LED lámpa alatt, 
mint szabad szemmel. Rugalmas tartójának és felszerelhetőségének 
köszönhetően könnyedén állíthatja, illetve rögzítheti a megfelelő 
magasságba és dőlési szögbe. Bárhová könnyedén felhelyezhető.

· Nagy fényerejű, energiatakarékos LED lámpa:

LED: 9 W (45 LED)

Fényerősség: 800 lumen

Színhőmérséklet: hidegfehér

· A lámpa fej része:
A lencsék saját igényének megfelelően, 3 típusból választva egy-
szerűen cserélhetőek az "Easy-Click-Ring" designnak köszönhe-
tően.
A lencséket egy praktikus burkolat védi, mely megakadályozza, 
hogy bármilyen szennyeződés vagy karcolás érje a nagyító felü-
letét. A védőburkolat egyszerűen nyitható és zárható.
Az eszköz fej része könnyedén állítható bármilyen szögbe és ma-
gasságba mindössze egy kézzel.

· Tartó:
Erős és biztonságos, csúszásgátló lemezekkel ellátott tartó alap, 
mely biztonságos és stabil tartást kölcsönöz az eszköznek.
A fő kapcsológomb a fejrészen helyezkedik el.

· Forgatható fejrész:
A lámpa fejrésze könnyedén forgatható (függőlegesen és kör-
körösen is 200 fokban) és állítható fel, le, jobb illetve bal oldali 
irányba is.

· Billenő fej:
A billenthető fej maximális kényelmet biztosít munkája során.

Max. hossz: 1180 mm

·Fém asztali rögzítő:
A fém asztali szorító erős, biztonságos és stabil rögzítést nyújt, 
illetve lehetővé teszi, hogy lámpáját könnyedén rögzíthesse bár-
milyen felületre.

Befogadó
 szélesség: 10 - 63 mm

· Általános adatok:

Lencse méret: 5" (13 cm)

Feszültség: AC 230V - 50 Hz

Szín: fehér

A nagyító lencse nem tartozék, külön kapható.
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nagyító lencse 

· 10796-os termékhez

Termékkód Dioptria Lencseméret

10796A 3 4" - 10 cm

10796B 5 4" - 10 cm

10796C 3 + 12 4" - 10 cm

Termékkód: 10796

                                                                   
led lámpa

Olykor mindenkinek szüksége van egy kis extra megvilágításra és 
fókuszra ahhoz, hogy az apró munkákat is tökéletesen elkészítse. 
Amikor apró dolgokat kell összeszerelni, elektronikai alkatrészeket 
precízen a helyére illeszteni, precíz sminket elkészíteni vagy csak 
hobbyból modellezni, ez a nagyítós lámpa a tökéletes választás, 
hogy minden egyszerűen és megfelelően a helyére kerülhessen. 
Sokkal egyszerűbb lesz a munka ezalatt a nagyítós LED lámpa alatt, 
mint szabad szemmel. Rugalmas tartójának és felszerelhetőségének 
köszönhetően könnyedén állíthatja, illetve rögzítheti a megfelelő 
magasságba és dőlési szögbe. Bárhová könnyedén felhelyezhető.

· Nagy fényerejű, energiatakarékos LED lámpa:

LED: 4 W (36 LED)

Fényerősség: 320 lumen

Színhőmérséklet: hidegfehér

· A lámpa fej része:
A lencsék saját igényének megfelelően, 3 típusból választva egy-
szerűen cserélhetőek az "Easy-Click-Ring" designnak köszönhe-
tően.
A lencséket egy praktikus burkolat védi, mely megakadályozza, 
hogy bármilyen szennyeződés vagy karcolás érje a nagyító felü-
letét. A védőburkolat egyszerűen nyitható és zárható.
Az eszköz fej része könnyedén állítható bármilyen szögbe és ma-
gasságba mindössze egy kézzel.

· Tartó:
Erős és biztonságos, csúszásgátló lemezekkel ellátott tartó alap, 
mely biztonságos és stabil tartást kölcsönöz az eszköznek.
A fő kapcsológomb a tartón helyezkedik el, melyet könnyedén, 
egy karnyújtásnyira elérhet.

· Forgatható fejrész:
A lámpa fejrésze könnyedén forgatható (függőlegesen és kör-
körösen is 100 fokban) és állítható fel, le, jobb illetve bal oldali 
irányba is.

· Billenő fej:
A billenthető fej maximális kényelmet biztosít munkája során.

Dőlésszög: 0 - 50°

Max. hossz: 460 mm

· Általános adatok:

Lencse méret: 4" (10 cm)

Feszültség: AC 230V - 50 Hz

Szín: fehér

A nagyító lencse nem tartozék, külön kapható.
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Termékkód: 10791

                                                                   
fejpántos nagyító

· Könnyű, a kerete ütésálló anyagból készült
· Kényelmes, fejmérethez állítható fejpánt 
· A lencsetartó könnyen állítható a legkényelmesebb pozícióba
· Ha már nincs szüksége nagyításra, homlok fölé helyezhető, hogy 
ne zavarjon a további munkában

Nagyítás: 2,5x

Termékkód: 10793

                                                                   
fejpántos nagyító led világítással

Rendkívül jól használható elektronikában, precíziós műszerekhez 
és otthoni barkácsolás céljára egyaránt. Alkalmanként szüksége le-
het extra fényre a munkája során, illetve kisebb nagyításra. Ekkor jól 
jöhet a fejpántos nagyító, amely szabaddá teszi mind a két kezét a 
munkavégzéshez. A lehajtható különálló lencse nagy segítség lehet 
a legkisebb alkatrészek vizsgálatánál (pl. órák, ill. mikroelektronika). 
Az új technológiájú iker LED pár nagy pontosságú és erős megvilá-
gítást ad a munkavégzéshez. A fejpánt könnyedén beállítható bár-
milyen fejméretre és kényelmes viseletet biztosít akár szemüvegen 
keresztül is. A LED izzó takarékosságának köszönhetően a világítás, 
akár 50 órát is üzemelhet elemcsere nélkül. 

· Két oldalon külön kapcsolható LED világítás
· Működéséhez 2 x 2 db AAA méretű elem szükséges, 

mely nem tartozék

Nagyítás: 1,8x; 2,3x és 4,8x

Termékkód: 10794

                                                                   
fejpántos nagyító led 
világítással, dupla lencsével

Rendkívül jól használható elektronikában, precíziós 
műszerekhez és otthoni barkácsolás céljára egyaránt. 
Alkalmanként szüksége lehet extra fényre a munkája 
során, illetve különböző mértékű nagyításra. Ekkor jól 
jöhet a fejpántos nagyító, amely szabaddá teszi mind 
a két kezét a munkavégzéshez. A cserélhető lencsék 
segítségével 1,2x, 1,8x, 2,5x, 3,5x-es nagyítást alkal-
mazhat a munkaterületre. Egy időben 2 lencse is hasz-
nálható. A fejpánt könnyedén beállítható bármilyen 
fejméretre és kényelmes viseletet biztosít akár szem-
üvegen keresztül is.  A világítás központosítva helyezke-
dik el. Működtetése: 2 db AAA típusú elemmel történik, 
mely nem tartozék.

Nagyítás: 1,2x, 1,8x, 2,5x, 3,5x

Tartozék: lencsetartó doboz
4 db lencse
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A Handy munkavédelmi felszerelései széles körű megoldást 
nyújtanak a különböző munkálatok során. A termékcsalád 
kiváló minőségű, magas kopásállóságú termékekből áll 
annak érdekében, hogy viselője maximális biztonságban 
legyen a munkavégzés során.
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porvédő maszk szelepes

FFP2-es védelmi szinttel ellátott légzésvédelmi maszk. Védelmet 
nyújt gyenge mérgek és mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony 
részecskék ellen. Kónusz forma, orrcsipesz, kényelmes felfekvés. Ki-
légzést segítő szeleppel ellátva.
Alkalmazható közepesen finom porszemcse koncentráció (12xEH-
ig), olaj vagy vízbázisú ködök ellen, alkalmazható pl. vakolásnál, be-
tonozásnál, csiszolásnál vagy fa por esetén.
Megfelel az EN 149:2001 szabványnak.

Termékkód Db/csomag

10391-2 2 db/csomag

10391-10 10 db/csomag

Termékkód: 10399

                                                                   
eldoBható overál

Egyszer használatos, eldobható, univerzális méretű 
(XL), kapucnis védőoverál, cipzáras záródással, gu-
mírozott csukló -, arc - és bokarésszel. Könnyű, léleg-
ző polipropilén alapanyagból készült, széles körben 
kiválóan használható. 

                                                                   
porvédő maszk eldoBható

Egyszer használatos por elleni védőmaszk nem mérgező durva po-
rok és nem toxikus szilárd részecskék ellen. Kónusz forma, orrcsipesz, 
kényelmes felfekvés. Általános DIY használatra tervezve.

Termékkód Db/csomag

10390-3 3 db/csomag

10390-50 50 db/csomag
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Termékkód: 10380

                                                                   
védőszemüveg

A kompakt és könnyű PVC kerettel ellátott kemény polikarbonát 
lencse védelmet nyújt a kisebb repülő törmelékek, szilánkok ellen.
Megfelel az EN 166 szabványnak
(EN166.1.F - F- osztály szerint, alacsony energiájú részecskék ellen 
véd; a lencse optikai torzítása: 1: +-0,06 - állandó hordásra is)

· Hordható látásjavító szemüveg fölött
· Átlátszó keret puha anyagból szellőzőszelepekkel, kemény polikar-
bonát lencse

· Állítható komfortpánt

                                                                   
professzionális védőszemüveg 
uv védelemmel

A karcolásmentes lencséknek köszönhetően munkavégzés közben 
védelmet nyújt csiszolás, gyalulás és egyéb munkák során keletkező 
apró szemcsék ellen.
Megfelel az EN 166, EN170, EN172 szabványnak
(EN166.1.F - F- osztály szerint, alacsony energiájú részecskék ellen 
véd; a lencse optikai torzítása: 1: +-0,06 - állandó hordásra is)

· Véd a könnyű, szálló részecskéktől
· Modern design
· Stabil keret integrált oldalsó résszel és egyenes szárakkal ütésálló 
poliamidból

· Jól illeszkedik és kényelmes
· Alacsony, optimálisan elosztott súly

Termékkód Szín

10381AM amber

10381GY szürke/füst

10381TR átlátszó

                                                                   
professzionális védőszemüveg 
uv védelemmel

A karcolásmentes lencséknek köszönhetően munkavégzés közben 
védelmet nyújt csiszolás, gyalulás és egyéb munkák során keletkező 
apró szemcsék ellen.
Megfelel az EN 166, EN170, EN172 szabványnak
(EN166.1.F - F- osztály szerint, alacsony energiájú részecskék ellen 
véd; a lencse optikai torzítása: 1: +-0,06 - állandó hordásra is)

· Véd a könnyű, szálló részecskéktől
· Modern design
· Jól illeszkedik és kényelmes
· Alacsony, optimálisan elosztott súly

Termékkód Szín

10382AM amber

10382TR átlátszó

10382YE sárga



79

mUnkavédelem

Termékkód: 10373

                                                                   
arcvédő plexi pajzs

Egész arcot védő, víztiszta plexi pajzs, fejpánttal. Használja, hogy 
védje az arcot és a szemeket például folyadék fröccsenéstől. Véd 
szikrák ellen köszörülés közben vagy más tevékenységeknél, ahol 
szükség van a teljes arcvédelemre.
A homlokpánt ütésálló polipropilénből készült. A karima kapcsoló 
rendszere állítható, könnyen kezelhető. A cserélhető víztiszta látó-
mező anyaga plexi (poli-metil-metakrilát).
Egy méretben kapható, mérete a fogazott pánt segítségével állítha-
tó (52 - 62 cm).
Megfelel az EN 166 3 B:2001 és EN1731 F:2006 szabványnak.

Termékkód: 10374

                                                                   
arcvédő rostély homlokpánttal

Egész arcot védő, fejpántos dróthálós pajzs. Láncfűrészes vágás, fej-
szés aprítás alkalmával védi a fejet a repülő forgácsoktól vagy bozót-
vágó használatakor a repülő apró kövektől, jól szellőző.
A homlokpánt ütésálló polipropilénből készült. A karima kapcsoló 
rendszere állítható, könnyen kezelhető. A cserélhető rostély anyaga 
sűrű fém szitaszövet.
Egy méretben kapható, mérete a fogazott pánt segítségével állítha-
tó (52 - 62 cm).
Megfelel az EN 166 3 B:2001 és EN1731 F:2006 szabványnak.

                                                                   
munkavédelmi sisak

A védősisak a fej beütésének veszélye, eső, zuhanó tárgyak ütőhatá-
sa ellen nyújt védelmet.
Egy méretben kapható, mérete a fogazott pánt segítségével állítha-
tó (52-62 cm). 
A sisak korlátozott védelmet biztosít. Teljesíti az EN397 szabvány 
előírásait.

Termékkód Szín

10372BL kék

10372OR narancs

10372YL sárga

10372WH fehér
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Termékkód: 10375-4

                                                                   
füldugó

A puha PU hab egyszer használatos füldu-
gó védelmet nyújt zaj ellen. Elkeskenyedő 
formájának köszönhetően teljes mértékben 
idomul a hallójárathoz. Használat után visz-
szanyeri eredeti alakját.
Megfelel az EN 352-2:2002 és a DIN EN 352-
2:2003 szabványnak. 

· 4 db/bliszter

Termékkód: 10259

                                                                   
térdvédő

Kemény külső műanyag térdvédő felülettel ellátott belső szivacs 
béléssel rendelkező térdvédő, mely alkalmas DIY tevékenység során 
a térd védelmének ellátására. Rendkívül strapabíró és kívül kagylós 
kialakítású. Egyszerűen rögzíthető a széles, rugalmas, tépőzáras gu-
miszalagok segítségével. 

· Párban
· Tárolózsákkal

Termékkód: 10370

                                                                   
fülvédő

Könnyű és robosztus kivitel. Hatékony védelmet nyújt a mindenna-
pi munkavégzés során még magasabb zajszint esetén is. Használja 
barkácsoláshoz, fémmegmunkáláshoz, fúráshoz.
Megfelel az EN 352-1:2002 és a DIN EN 352-1:2003 szabványnak.

Minimális zajcsillapítás:
SNR = 25dB, H = 28dB, M = 22 dB, L = 16 dB

Zajcsillapítás:

Frekvencia
(Hz)

Zaj-
csillapítás

(dB)

Szabványos 
eltérés

(dB)

Becsült csillapítási 
érték
(dB)

125 15,7 3,6 12,1

250 14,9 2,4 12,5

500 22,5 3,1 19,4

1000 32,0 2,5 29,5

2000 29,5 3,3 26,2

4000 32,8 3,4 29,4

8000 32,8 3,7 29,1

Termékkód: 10256

                                                                   
univerzális szilikonos térdvédő 
tépőzárral

A színtelen térdelőfelületnek köszönhetően érdes és érzékeny felü-
leteken való térdeléshez is használható. A zselés betéteknek köszön-
hetően csillapítja az ütődéseket és védi az ízületeket. Kényelmes és 
megőrzi a mozgás szabadságát az ergonomikus, egypántos kialakí-
tásnak köszönhetően.

· Külső műanyag burok, fokozott kényelmet biztosító zseléanyaggal
· Mozgást és vérkeringést segítő, állítható pánt
· Párban
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munkavédelmi kesztyű tépőzárral

Kiváló fogásbiztonságot nyújtó kesztyű profiknak. Szilikon bevonatú tenyérrel, 
megerősített varrásokkal és lélegző ujjkialakítással. Rugalmasságot és védelmet 
biztosító kézhát, spandex anyagból. Velco rögzítő pánt (tépőzár) a csuklónál.
Védelmi szint: EN388 szabványnak megfelelően: 3222
- dörzsállóság: 3; - vágásellenállás: 2
- továbbszakadási ellenállás: 2; - szúrásellenállás: 2
Az EN420:2003 + A1:2009 szabványnak megfelelően:
- ujj mozgathatóság: 5; - 3,5>PH<9,5

Termékkód Méret

10257M M

10257L L

10257XL XL

                                                                   
munkavédelmi kesztyű tépőzárral

Kiváló fogásbiztonságot nyújtó kesztyű profiknak. Párnázott tenyérrész, meg-
erősített varrásokkal és lélegző ujjkialakítással. Rugalmasságot és védelmet 
biztosító kézhát, spandex anyagból. Velco rögzítő pánt (tépőzár) a csuklónál.
Védelmi szint: EN388 szabványnak megfelelően: 3121
- dörzsállóság: 3; - vágásellenállás: 1
- továbbszakadási ellenállás: 2; - szúrásellenállás: 1
Az EN420:2003 + A1:2009 szabványnak megfelelően:
- ujj mozgathatóság: 5; - 3,5>PH<9,5

Termékkód Méret

10268M M

10268L L

10268XL XL

                                                                   
munkavédelmi kesztyű tépőzárral - kapacitív ujjheggyel

Kiváló fogásbiztonságot nyújtó kesztyű profiknak. Az ujjhegyekbe varrott speciális anyag nem 
karcolja vagy károsítja az érintőkijelzőt/érintőképernyőt. Kompatibilis minden típusú érintőké-
pernyőhöz.  Rugalmasságot és védelmet biztosító kézhát, spandex anyagból. Velco rögzítő pánt 
(tépőzár) a csuklónál.
Védelmi szint: EN388 szabványnak megfelelően: 3121
- dörzsállóság: 3; - vágásellenállás: 1
- továbbszakadási ellenállás: 2; - szúrásellenállás: 1
Az EN420:2003 + A1:2009 szabványnak megfelelően:
- ujj mozgathatóság: 5; - 3,5>PH<9,5

Termékkód Méret

10267M M

10267L L

10267XL XL

                                                                   
latex kesztyű

Rugalmas, mindkét kézen hordható, kiválóan illeszkedő, bőrbarát, egyszer 
használatos latex kesztyű. A latex kesztyű tulajdonságai: kiváló rugalmas-
ság, vízálló és jó mechanikai szilárdságú. A kesztyű finom tapintású, haszná-
lata pontos munkavégzést tesz lehetővé; nagyon jó, terhelhető anyagösz-
szetétellel rendelkezik. 
Megfelel az EN 352-1:2002 szabványnak.

Termékkód Méret Db/csomag

11119M M
100

11119L L

11120M M
10

11120L L
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szerelőkesztyű latex Bevonatú

A tenyérrészen és az ujjvégeken bevont, kombinált latex és poliészter kesztyű természetes latex 
bevonattal. Az érdesített latex felület jó tapintást tesz lehetővé. Csúszásbiztos felületet ad, mely 
biztos fogást eredményez. A kesztyű megfelel a 89/686/EGK sz. európai irányelvnek, valamint a 
harmonizált MSZ EN 420 szabványnak. Védelmi szint: Az EN388 szabványnak megfelelően: 4132 
- dörzsállóság: 4; - vágásellenállás: 1
- továbbszakadási ellenállás: 3; - szúrásellenállás: 2

Termékkód Méret Pár/csomag

11121L12 L
12

11121XL12 XL

11121L L
1

11121XL XL

                                                                   
csúszásmentes pamut kesztyű

Pamutból készült, gumis mandzsettájú kesztyű, csúszásmentes gumi pöttyözéssel a tenyerén.
A kesztyű megfelel a 89/686/EGK sz. európai irányelvnek, valamint a harmonizált MSZ EN 420 
szabványnak. Védelmi szint: Az EN388 szabványnak megfelelően: 3132 
- dörzsállóság: 3, - vágásellenállás: 1
- továbbszakadási ellenállás: 3, - szúrásellenállás: 2

Termékkód Méret Pár/csomag

11122L12 L
12

11122XL12 XL

11122L L
1

11122XL XL

                                                                   
szerelőkesztyű poliuretán

Rendkívül rugalmas, szoros illeszkedésű kesztyű poliuretán bélelt tenyérrel, nylon béléssel 
és rugalmas mandzsettával. Ideális általános felhasználásra. Vékony bevonata pontos tapin-
tást tesz lehetővé, ezért olyan helyeken ahol kisméretű alkatrészekkel dolgoznak nagyon 
népszerű. A kesztyű megfelel a 89/686/EGK sz. európai irányelvnek, valamint a harmonizált 
MSZ EN 420 szabványnak. Védelmi szint: Az EN388 szabványnak megfelelően: 2132 
- dörzsállóság: 2; - vágásellenállás: 1
- továbbszakadási ellenállás: 3; - szúrásellenállás: 2

Termékkód Méret Pár/csomag

11125L12 L
12

11125XL12 XL

11125L L
1

11125XL XL

                                                                   
szerelőkesztyű nitril

Rendkívül rugalmas nitril bevonatú kesztyű, szellőző kézháttal. Olaj- és zsír-ellenálló. A nitril be-
vonat olyan helyeken biztosít védelmet, ahol a munkafolyamatok során a kéz kőolajszármazé-
kokkal érintkezik. A kesztyű megfelel a 89/686/EGK sz. európai irányelvnek, valamint a harmoni-
zált MSZ EN 420 szabványnak. Védelmi szint: Az EN388 szabványnak megfelelően: 2121 
- dörzsállóság: 2; - vágásellenállás: 1
- továbbszakadási ellenállás: 2; - szúrásellenállás: 1

Termékkód Méret Pár/csomag

11126L12 L
12

11126XL12 XL

11126L L
1

11126XL XL
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mártott pvc kesztyű

Szövet kesztyű PVC mártott bevonattal és gumírozott mandzsettával. Nedves körülmé-
nyek között is használható. A kesztyű megfelel a 89/686/EGK sz. európai irányelvnek, 
valamint a harmonizált MSZ EN 420 szabványnak. Védelmi szint: Az EN388 szabványnak 
megfelelően: 2132 
- dörzsállóság: 2; - vágásellenállás: 1 
- továbbszakadási ellenállás: 3; - szúrásellenállás: 2

Termékkód Méret Pár/csomag

11123L12 L
12

11123XL12 XL

11123L L
1

11123XL XL

                                                                   
mártott pvc kesztyű

PVC mártott bevonattal ideális a sav, lúg és zsír elleni védelemhez. Nedves körülmé-
nyek között is használható. A kesztyű megfelel a 89/686/EGK sz. európai irányelvnek, 
valamint a harmonizált MSZ EN 420 szabványnak. Védelmi szint: Az EN388 szabvány-
nak megfelelően: 2121 
- dörzsállóság: 2; - vágásellenállás: 1
- továbbszakadási ellenállás: 2; - szúrásellenállás: 1

Termékkód Méret Pár/csomag

11124XL XL 1

11124XL12 XL 12

Termékkód: 11127CE

                                                                   
munkavédelmi kesztyű

Strapabíró, erős kialakítás; varratmentes tenyérrésszel. Artéria-, 
köröm- és ökölcsont védelemmel, pamut tenyérbéléssel. Ipari 
használatra ajánlott. 
Védelmi szint: Az EN388 szabványnak megfelelően: 3143 
- dörzsállóság: 3; - vágásellenállás: 1
- továbbszakadási ellenállás: 4; - szúrásellenállás: 3

Méret: XL

Termékkód: 11127

                                                                   
munkavédelmi kesztyű 

Vászon kézhát és mandzsetta, hasított bőr tenyér. Artéria-, köröm- és 
ökölcsont védelemmel, pamut tenyérbéléssel. Barkácsolásra, köny-
nyű nem ipari munkára való használatra ajánlott védőkesztyű. Alkal-
mazása megfelelő védelmet nyújt a kéz sérülései ellen.
A kesztyű megfelel a 89/686/EGK sz. európai irányelvnek, valamint a 
harmonizált MSZ EN 420 szabványnak.
Védelmi szint: Az EN388 szabványnak megfelelően: 2232 
- dörzsállóság: 2;  - vágásellenállás: 2; 
- továbbszakadási ellenállás: 3;  - szúrásellenállás: 2

Méret: XL
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Csipeszek műszerészeti, vegyi  és 
barkács célokra. Széles választék a 
hagyományos hegyes csipeszektől 

kezdve az önzárós, tompa vagy
 hajlított csipeszekig. 
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Termékkód: 10771

                                                                   
csipesz

· Tűhegyű, vékonyított kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses

Teljes hossz: 140 mm

Termékkód: 10770

                                                                   
csipesz

· Tűhegyű, vékonyított kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses

Teljes hossz: 120 mm

Termékkód: 10785

                                                                   
csipesz

· Tűhegyű, vékonyított kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses

Teljes hossz: 125 mm

Termékkód: 10772

                                                                   
csipesz

· Tűhegyű, vékonyított kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses

Teljes hossz: 128 mm

Termékkód: 10776A

                                                                   
csipesz

· Tűhegyű, vékonyított kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses
· Önszorítós

Teljes hossz: 115 mm
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Termékkód: 10788

                                                                   
csipesz

· Tűhegyű, hajlított kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses

Teljes hossz: 120 mm

Termékkód: 10789

                                                                   
csipesz

· Tűhegyű, hajlított kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses

Teljes hossz: 175 mm

Termékkód: 10773

                                                                   
csipesz

· Tompavégű, hajlított kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses

Teljes hossz: 125 mm

Termékkód: 10775

                                                                   
csipesz

· Tompa, hosszú kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses
· Kampós véggel

Teljes hossz: 180 mm
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Termékkód: 10787

                                                                   
csipesz

· Tompavégű, vékonyított kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses

Teljes hossz: 120 mm

Termékkód: 10778

                                                                   
csipesz

· Szárrögzítő
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses

Teljes hossz: 165 mm

Termékkód: 10776B

                                                                   
csipesz

· Egyenes végű kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses
· Önszorítós

Teljes hossz: 160 mm

Termékkód: 10774

                                                                   
csipesz

· Hegyes, hosszú kialakítás
· Rozsdamentes acél
· Nem mágneses

Teljes hossz: 140 mm
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vezetékkötegelő 

· Anyaga nylon 66 (94V.2)
· Önzáró
· 100 db/csomag

Termékkód Méret Szín

05410
100 x 2,5 mm

átlátszó

05411 fekete

05412
150 x 2,5 mm

átlátszó

05413 fekete

05414
150 x 3,6 mm

átlátszó

05415 fekete

05426 200 x 2,5 mm átlátszó

05416
200 x 3,6 mm

átlátszó

05417 fekete

05418
200 x 4,6 mm

átlátszó

05419 fekete

05420
300 x 4,6 mm

átlátszó

05421 fekete

05422
390 x 4,6 mm

átlátszó

05423 fekete

05424
450 x 4,6 mm

átlátszó

05425 fekete

                                                                   
tépőzáras vezetékkötegelő 

· Anyaga szövet
· Visszazárható tépőzárral
· 10 db/csomag

Termékkód Méret Szín

05510 125 x 12 mm

fekete

05515 150 x 12 mm 

05516 200 x 12 mm

05517 240 x 12 mm

05518 330 x 12 mm

                                                                   
vezetékkötegelő szett

· Anyaga nylon 66 (94V.2)
· Önzáró
· 75 db/csomag

Termékkód Méretek Db/Méret Szín

05430BK 2,5 x 100 mm
4,5 x 120 mm
2,5 x 200 mm

25 db

fekete

05430TR átlátszó

Termékkód: 05431

                                                                   
vezetékkötegelő szett

· Anyaga nylon 66 (94V.2)
· Önzáró
· 300 db/csomag

2,5 x 100 mm 75 db
fekete

3,6 x 200 mm 35 db

2,5 x 100 mm 75 db
átlátszó

3,6 x 200 mm 35 db

2,5 x 100 mm 50 db
zöld

3,6 x 200 mm 30 db
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kiegészítők

Termékkód: 11100

                                                                   
kétoldalas ragasztószalag

Áttetsző kétoldalú ragasztószalag, amely gyorsan, biztosan, egysze-
rűen és tartósan rögzít számos felhasználási területen, például dísz-
lécek, képkeretek vagy dekorációs elemek esetében. Egy 2 cm-es 
csík kb. 0,3-0,5 kg-ot tart meg (felülettől függően).

Méret: 10 m (h) x 48 mm (sz) x 0,2 mm (v)

Termékkód: 10747

                                                                   
4 dB-os szerelőkampó és -ár készlet

Egyenes, kampós, 90°-ban és 45°-ban hajlított ár. Alkalmas O-gyű-
rűk, sasszegek, tömítések, perselyek, rugók és alátétek eltávolítására.

Termékkód: 55879

                                                                   
3 dB-os kefe szett 

Hullámszálas műanyag, réz és rozsdamentes acél kefe rozsda és 
egyéb felületi szennyeződések hatásos eltávolításához, felület elő-
készítéshez forrasztási vagy hegesztési célra. Kézreálló műanyag 
markolat, hajlított fejrésszel és akasztó lyukkal.

Sörte mérete: 35 x 8 x 13 mm

Teljes/nyél hossz:  170/130 mm
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jegyzetek



Forgalmazó partner:


