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Ο όμιλος Würth κατέχει την ηγετική θέση στον τομέα των υλικών συναρμολό-
γησης και στερέωσης. Ο Όμιλος αποτελείται σήμερα από πάνω από 400 εται-
ρίες με παρουσία σε πάνω από 80 χώρες και απασχολεί πάνω από 67.000 
εργαζόμενους.
Ο Όμιλος Würth δε θέλει απλώς να ικανοποιήσει, αλλά να ενθουσιάσει τους 
πελάτες του με αισιοδοξία, δυναμισμό και υπευθυνότητα. Η υποστήριξη και η 
επιδίωξη υψηλών αποδόσεων ανήκει σταθερά στην εταιρική κουλτούρα.
«Να προσφέρουμε στους πελάτες μας αποτελεσματικές λύσεις και καινοτομίες 
και να τους προμηθεύουμε γρήγορα με πρωτοποριακά και ποιοτικά προϊόντα, 
συνεισφέροντας στην επαγγελματική τους επιτυχία» 
Θέλοντας να προσφέρουμε την υψηλότερη ποιότητα στους συνεργάτες 
μας για ποιοτική, ασφαλή και παραγωγική εργασία διαθέτουμε σύγχρονα, 
επαγγελματικά μηχανήματα για τον εξοπλισμό του χώρου του συνεργείου και 
μεγάλη γκάμα από χημικά προϊόντα, αλλά και εξειδικευμένα εργαλεία για κάθε 
κλάδο και ειδίκευση στον τομέα του αυτοκινήτου.
Έτσι ο επαγγελματίας έχει πολλές σύγχρονες, ποιοτικές και σίγουρες λύσεις 
για τον χώρο εργασίας του, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα, 
ενώ το άμεσο service και το after sales support καθιστούν τη Würth ως την 
πλέον αξιόπιστη λύση.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γεωργιάδης
Category Manager Auto Division

• ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ: Χημικά, αναλώσιμα, εργαλεία, προϊόντα   
   βουλκανισμού    
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ: Χημικά, αναλώσιμα, εργαλεία
• ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΒΑΦΕΙΟ:  Χημικά, αναλώσιμα, εργαλεία,  
    επεξεργασία μετάλλου
•  ΚΟΛΛΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ/ ΠΑΡΜΠΡΙΖ: 
  Χημικά, αναλώσιμα, εργαλεία

•  ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Διάγνωση οχημάτων, 
   WOW Coolius κλπ.
•  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: Γενικά εργαλεία
•  ΜΑΠ: Μάσκες, γάντια, υποδήματα εργασίας κλπ.
•  ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Orsy βαλίτσες, Orsy θήκες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ORSY® σημαίνει συστηματική τακτοποίηση στην αποθήκη σας. Με τα έξυπνα συστήματα παραγγελιών και τη διαρκή παρακολούθηση των αποθε-
μάτων από τον σύμβουλο πωλήσεων Würth, το ORSY® μειώνει το κόστος αγοράς και αποθήκευσης μικροϋλικών. Βοηθά στην οργάνωση και την 
εκμετάλευση του χώρου, καθώς και στην εύκολη αναζήτηση των υλικών.

Eξειδικευμένα και επαγγελματικά συστήματα διάγνωσης 
αυτοκινήτου
Τα σύνθετα ηλεκτρονικά συστήματα των οχημάτων απαιτούν μελετημένες λύσεις, 
όχι μόνο για τον εντοπισμό βλαβών, αλλά και για την παροχή των σωστών 
απαντήσεων.Τα διαγνωστικά συστήματα της σειράς WOW! συνδυάζουν τις 
εκτεταμένες λειτουργίες, ένα αυτοεπεξηγηματικό σύστημα χειρισμού και τα πιο 
πρόσφατα δεδομένα με σκοπό να παρέχουν πραγματικά χρήσιμες λύσεις.

Mεταβλητός εξοπλισμός οχημάτων από αλουμίνιο, ατσάλι και πλαστι-
κό με κορυφαίες δυνατότητες εξατομίκευσης και χαμηλό βάρος. 
Ο μεταβλητός εξοπλισμός οχημάτων προσαρμόζεται μέχρι την παρα-
μικρή λεπτομέρεια στην εργασία σας και τα μεταφερόμενα υλικά. Έτσι 
εξασφαλίζεται η άριστη εκμετάλλευση του περιορισμένου χώρου στο 
όχημα. Με τον έξυπνο συνδυασμό υλικών όπως αλουμίνιο, ατσάλι και 
πλαστικό επιτυγχάνεται μία μείωση του βάρους η οποία επιδρά θετικά 
στο κόστος κατανάλωσης καυσίμου.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ WOW

Για τη συντήρηση των κλιματισμών οχημάτων
Η μονάδα συντήρησης κλιματισμών COOLIUS αποτελεί μία γρήγορη, άνετη και εύχρηστη λύση για τη συντήρηση 
συστημάτων κλιματισμού σε βαν, φορτηγά και επιβατικά οχήματα εξασφαλίζοντας την απαραίτητη δροσιά που απαιτείται.
Πλήρως αυτόματα, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών σε συνεργεία. Το WOW! Coolius έχει 
το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα προϊόντων στην ελληνική αγορά, ώστε να καλύπτει την οποιαδήποτε ανάγκη σας.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ COOLIUS  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ORSY®

Σε όλη την Ελλάδα κοντά στους πελάτες 
μας, τα οχήματα - έκθεση, το TOOL 
VAN για τον κλάδο του αυτοκινήτου, 
το DEMOBIL για τον κλάδο Μετάλλου 
– Ξύλου και το PPE VAN για τα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας.

ORSYMOBIL

ON THE ROAD



4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ
Για τον καθαρισμό και την απολίπανση κατά τις 
εργασίες επισκευής και συντήρησης.

Κωδ. αρ.  0890 108...

HHS ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Λιπαντικά λάδια πολλαπλών 
χρήσεων χάρη στις ισορροπημένες 
και εναρμονισμένες ιδιότητές τους. 
Ανθεκτικά στις υψηλές πιέσεις. 
Καλές ιδιότητες διείσδυσης. 
Προστατεύουν αξιόπιστα από τη 
διάβρωση.

Κωδ. αρ.  0893 106...

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ROST-OFF
Πολύ καλές ιδιότητες διάλυσης της σκουριάς. 
Διεισδύει κάτω από τη σκουριά και απελευθε-
ρώνει τις σκουριασμένες βίδες.  

Κωδ. αρ.  0890 2

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ IPA
(ΙΣΟΠΡΟΠΑΝΟΛΗΣ)
Για γενική χρήση.
Ήπιος και αποτελεσματικός γρή-
γορος καθαρισμός. Κατάλληλο 
για ευαίσθητες επιφάνειες. Δεν 
αφήνει λεκέδες ή ίχνη επάνω σε 
γυμνές μεταλλικές ή γυάλινες 
επιφάνειες. 

Κωδ. αρ.  0893 223 500

ΧΗΜΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ - 
INJECTION & ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
Kατάλληλο για 2χρονους και 4χρο-
νους κινητήρες. Kαθαρίζει από κατά-
λοιπα οξείδωσης και ιζήματα, ελαττώνει 
τη δημιουργία αποθέσεων στην περιοχή 
του κυλίνδρου και των βαλβίδων.

Κωδ. αρ.  0893 100 040
 5861 113 500

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI (5 ΣΕ 1)
Σπρέι πολλαπλών λειτουργιών για 
διάφορες χρήσεις. Χρησιμεύει ως 
διαλυτικό οξειδώσεων
λιπαντικό, καθαριστικό, αντιδια-
βρωτικό, σπρέι επαφών.

Κωδ. αρ.  0893 055...

Περιεχόμενο: 300 ml

Περιεχόμενα: 500 ml/ 750 ml/ 5 l/ 20 l/ 60 l

Περιεχόμενο: 500 ml

Περιεχόμενο: 500 ml

Περιεχόμενο: 400 ml
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ΣΠΡΕΪ ΧΑΛΚΟΥ CU
Πάστα χαλκού για τη λίπανση, 
τον διαχωρισμό και την 
αντιδιαβρωτική προστασία, 
ανθεκτική στις υψηλές 
θερμοκρασίες και πιέσεις. 
Περιοχή θερμοκρασιών χρήσης 
από  -40 Cο έως +1200 Cο.

Κωδ. αρ.  0893 800

ΡΕΥΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ FΕ1
Γρήγορο σύστημα επισκευής για συνεργεία κατεργασίας μετάλλων. 
Ιδανικό για στεγανοποίηση σημείων διαρροής.
Κωδ. αρ.  0893 449

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΕΣ
Καουτσούκ σιλικόνης ψυχρού βουλκανισμού. 
Για τη στεγανοποίηση επιφανειών,αρμών, ρωγμών 
σε αντλίες νερού, κάρτερ, ψυγεία, στροφαλοθαλά-
μους κλπ.

Κωδ. αρ.  0890 323/0893 321 1

Σφράγιση και στεγανοποίηση για βίδες 
που μπορεί να λύνονται.
Το ασφαλιστικό ρουλεμάν υψηλής 
αντοχής εξασφαλίζει αντοχή ακόμη 
και σε υψηλά φορτία.

Κωδ. αρ.  0893 243 025 
  0893 603 025

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Κωδ. αρ. 0893 764...

Ειδικά καθαριστικά για τον καθαρισμό και την απολύμανση κλιματι-
στικών αυτοκινήτων. Απολυμαίνουν, καθαρίζουν και προστατεύουν, 
καταπολεμούν τους μύκητες, τα βακτήρια και τους ιούς με ασφάλεια.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Περιεχόμενο: 300 ml

Περιεχόμενο: 70 ml/200 ml

Περιεχόμενο: 25 g/25 g

Περιεχόμενο: 500 g
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Κορυφαία λιπαντικά κινητήρων εσωτερικής καύσης με προδιαγραφές 
για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
Για τα λιπαντικά Würth χρησιμοποιούνται μόνον υψηλής ποιότητας 
πρώτες ύλες και πρωτογενή βασικά λάδια. Πληρούν όλες τις σημα-
ντικές προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Κωδ. αρ.  1897...

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
& ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ AR

Για όλους τους κινητή-
ρες βενζίνης, με ή χωρίς 
καταλυτικό μετατροπέα. 
Καθαρισμός του συστήμα-
τος καυσίμου και μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμου.

 Εξαιρετικά αποτελεσματικό
 βιοκτόνο
• Σκοτώνει τους μικροοργανισμούς.
• Βελτιώνει τη σταθερότητα  
 του καυσίμου.
• Αποτρέπει το φρακάρισμα 
 του φίλτρου καυσίμου.

Για τη λίπανση συστημά-
των καυσίμου πετρελαίου 
κίνησης σε επιβατικά και 
φορτηγά. Είναι κατάλληλο 
για κινητήρες πετρελαίου 
κίνησης με σύστημα διπλού 
ψεκασμού και με σύστημα 
ψεκασμού common rail.

Κωδ. αρ.  5861 004 250
   5861 004 001

Κωδ. αρ.  5861 001 300

Κωδ. αρ.  5861 101 300

Περιεχόμενο: 300 ml
Περιεχόμενο: 250 ml/1l

Περιεχόμενο: 300 ml

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Μακροχρόνια προστασία 
για χειροκίνητα κιβώτια 
όλων των τύπων. Προστα-
τεύει από τις φθορές.

Κωδ. αρ.  5861 400 125

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΛΑΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
ΛΑΔΙΟΥ

Προστατεύει και 
εξουδετερώνει τις διαρροές 
λαδιού. 

Κωδ. αρ.  5861 311 150
Κωδ. αρ.  5861 301 300

Αποτρέπει το κάπνισμα στους 
κινητήρες βενζίνης και πετρε-
λαίου κίνησης.

Περιεχόμενο: 300 ml
Περιεχόμενο: 300 ml

Περιεχόμενο: 125 ml

ΛΑΔIA ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υδραυλικά λάδια υψηλής απόδοσης. Πα-
ρέχουν βέλτιστη προστασία έναντι φθοράς, 
ακόμη και κάτω από έντονη καταπόνηση.

Κωδ. αρ.1897 6...

ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4
Εξαιρετική αντιδιαβρωτική 
προστασία σε σίδηρο και 
μη σιδηρούχα μέταλλα. 
Διατηρεί  υψηλή θερμική 
σταθερότητα.

Κωδ. αρ.  0892 009 25

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
Καθαριστικό παρμπρίζ 
για όλες τις εποχές, με 
αντιπαγωτική προστα-
σία του μηχανισμού 
πλύσης.

Κωδ. αρ.  1892 332 836  
  1892 333 25 
  (καλοκαιρινό)  

Περιεχόμενο: 250 ml Περιεχόμενο: 250 ml
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ΚΟΛΙΕΔΕΣ
Κολιέδες με ασύμμετρη ασφάλεια. Πλεονέκτημά είναι η ομοιόμορφη κατανομή δύνα-
μης ενώ η κεφαλή τους δεν μετατοπίζεται κατά το σφίξιμο. Ιδανικοί για συστήματα 
τροφοδοσίας καυσίμου, σωλήνες παροχής αέρα και για γενική στερέωση. 

Κωδ. αρ.  0539... 
 1539...

ΦΟΥΣΚΕΣ
Φούσκες ημιαξονίου και κρεμαγιέρας.
Οι φούσκες είναι κατασκευασμένες 100% από 
νεοπρένιο και είναι πολύ ελαστικές.
Κωδ. αρ. 0820 200...

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ
Κατάλληλοι για όλα τα οχήματα με 
εργοστασιακό εξοπλισμό ή με άγκιστρο σύνδεσης. 

Κωδ. αρ.  0848 033... /0848 070.../5848 035...

Λινή κολλητική ταινία γενικής χρήσης. 
Υψηλής ποιότητας κυψελωτό ύφασμα 
από καουτσούκ, κατάλληλη 
και για σήμανση. 

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

Κωδ. αρ. 0992 383

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
Καλύμματα τιμονιού, χειρολαβών, καθισμάτων, 
φτερών, μεμβράνη προστασίας τιμονιού, 
χαρτί πατώματος κλπ

Κωδ. αρ.  1899 100...
 1899 500

ΛΑΣΤΙΧΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Λάστιχα βενζίνης υψηλής πίεσης και υποπίεσης.

Κωδ. αρ.  0895...

ΤΑΠΕΣ ΚΑΡΤΕΡ - ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τάπες κάρτερ για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.

Κωδ. αρ.  024...
 0462...
 0463...
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Κατσαβίδια - καρυδάκια για βίδες 
με εξάγωνη κεφαλή. 

ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΠΑΣΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
Ένα κατσαβίδι που συνδυάζει 4 σε 1 χα-
ρακτηριστικά: Μεταβλητή λαβή πιστολίου 
για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι, λυχνία 
LED για καλύτερο φωτισμό, δυνατό κατσα-
βίδι με καστάνια και θήκη με 6 μύτες.

Κωδ. αρ.  0613 640 1  Κωδ. αρ.  0613 436 10

ΠΕΝΣΑ - ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ - 
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ - ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ
Πένσα κόφτης, μυτοτσίμπιδο και 
γκαζοτανάλια με εργονομική λαβή. 

Κωδ. αρ. 0714 01 5...

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ FAST
Πρωτοποριακά κλειδιά με λειτουργία καστά-
νιας και στις δύο πλευρές.

Κωδ. αρ.  0714 258 50

ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΑ Z
Λεπτά και πολύ κυρτά πολύγωνα άκρα διευκο-
λύνουν το βίδωμα και το ξεβίδωμα στα στενά 
σημεία σε βίδες που βρίσκονται πολύ βαθιά.

Κωδ. αρ.  0713 305 40

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΠΑΣΤΑ
Ευέλικτη κεφαλή καστάνιας για περισσό-
τερο ελεύθερο χώρο για τα δάκτυλα ή για 
την υπερπήδηση εμποδίων. Λύσιμο βιδών 
με την πλευρά του κλειδιού, σφίξιμο με το 
μηχανισμό καστάνιας στην πλευρά του 
πολύγωνου.

Κωδ. αρ.  0714 263 50

Μετρικό, κοντό σχήμα, με πλευρά πολυ-
γώνου POWERDRIV® 12γωνη υποδοχή, 
από χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα. 

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

Κωδ. αρ.  0713 301 40

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Κεφαλές γερμανικού κλειδιού πολύ γερές για 
δυνατό σφίξιμο υπό γωνία 15ο από χρωμιο-
βαναδιούχο χάλυβα. 

Κωδ. αρ.  0713 304 40

ΣΕΤ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΩΝ
Μυτοτσίμπιδα για ασφάλειες αξόνων. Λαβή 
ντυμένη με πλαστικό για ασφαλές κράτημα, 
δεν γλιστράει με ενσωματωμένες μύτες. 

Κωδ. αρ. 0714 02 30

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙA 
PH/ΙΣΙΑ ZEBRA
Κατσαβίδια με εξάγωνο 
στέλεχος και υποβοήθη-
ση κλειδιού ειδικά σχεδι-
ασμένα για μηχανικούς 
αυτοκινήτων, μεταλλοτε-
χνίτες και ξυλουργούς.

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TORX  
ΜΕ ΟΠΗ ZEBRA

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ALLEN
ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Σετ κατσαβίδια Torx 
με οπή για βίδες με 
πίρο, Black Point και 
κατσαβίδι Tri-Wing 
τριάκτινο. 

Σετ κατσαβίδια για βίδες allen, 
με σφαιρική κεφαλή. 

Κωδ. αρ.  0613 942 26 Κωδ. αρ.  0613 415 04Κωδ. αρ.  0613 934 87
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ΣΕΤ ALLEN
Σετ allen με εξάγωνο κορμό σε πλαστική 
θήκη. Έκδοση κοντή.

Κωδ. αρ.  0715 311 100

ΣΕΤ ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΩΝ
Ανοιχτά διπλά πολύγωνα κλειδιά με άρθρωση. 

Κωδ. αρ.  0714 230 0

ΣΕΤ ΜΥΤΩΝ
Πλούσιο σετ μυτών 1/4” με τις συνηθέστερες 
βασικές μύτες και μύτες ασφαλείας σε κοντή και 
μακριά έκδοση. Χρησιμοποιούνται εκεί όπου 
πρέπει να αποτραπεί η αποκοχλίωση από τρίτα 
άτομα. 
Κωδ. αρ.  0614 250 030

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ
Εργαλεία δυναμομέτρησης – δυναμόκλειδα- 
δυναμομετρικές καστάνιες. Τα δυναμομετρικά 
κλειδιά είναι εργαλεία ακριβείας, τα οποία 
πρέπει να ελέγχονται και να ρυθμίζονται σε 
τακτικά χρονικά διαστήματα με τα κατάλληλα 
για το σκοπό αυτό όργανα μέτρησης. 

Κωδ. αρ. 0714 71...

Κοπίδιa αυτόματa για ευκολία χρήσης.
ΚΟΠΙΔΙΑ

Κωδ. αρ. 0715 66...

ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτή η βαλίτσα ερ-
γαλείων αποτελεί την 
ιδανική επιλογή για 
κάθε επαγγελματία. 

Κωδ. αρ.  0965 93 120

Σετ καστάνια - μύτες - καρυδάκια 
πολλαπλών χρήσεων 1/4”, 33 τεμάχια. 

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4”

Κωδ. αρ.  0965 11 032

Σετ καστάνια καρυδάκια 12γωνα - μύτες ½”, 
23 τεμάχια. 

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2” 

Κωδ. αρ.  0965 13 023

ΣΠΑΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2” 
ΜΑΚΡΙΑ 
Κεφαλή: 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5° 
• Τύπος: χρωμιωμένη
• Κεφαλή: άρθρωση περιστρεφόμενη
 κατά 180°
• Διαθέσιμα πρόσθετα εξαρτήματα: σετ  
 συντήρησης  

Κωδ. αρ.  0715 13 91

ΣΕΤ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 
ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κωδ. αρ. 0714 63 259

Συλλογή κρουστικών εργαλείων.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΚΟΠΙΔΙΑ

Κωδ. αρ. 0714 63 40

ΣΦΥΡΙΑ
Σφυρί εφαρμοστό και βαριά 
με πλαστική λαβή.

Κωδ. αρ. 0715 731 (σφυρί)
  0714 734 510 (βαριά)

Ζουμπάδες με λαβή κατασκευασμένη 
από δυο πλαστικά υλικά. Από ενισχυμένο 
εργαλειοχάλυβα. 
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ΣΕΤ ΤΙΜΕ SERT
Σετ για τη επισκευή και την  
ενίσχυση σπειρώματος.

Κωδ. αρ.  0964 961...

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ ΓΙΑ 
ΔΑΓΚΑΝΕΣ & ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ
Ολοκληρωμένο σετ 44άρων εργαλείων για 
την επαναφορά των εμβόλων φρένων και 
την ταχεία αλλαγή των υλικών τριβής.

Κωδ. αρ. 0715 55 200

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΦΡΕΝΩΝ
Επιτρέπει τη γρήγορη εξαέρωση του συστήματος πέδησης και την ταυ-
τόχρονη αλλαγή των υγρών φρένων. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα 
πέδησης επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων.

Κωδ. αρ. 0714 55 200

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 
Γρήγορος, εύκολος και ακριβής έλεγχος της περιεκτικότητας 
νερού σε όλα τα υγρά φρένων με βάση την πολυγλυκόλη.

Κωδ. αρ.  0715 53 220

ΕΞΟΛΚΕΙΣ
Σετ εξολκέων γενικής χρήσης. Για 6 
διαφορετικούς 2ποδους ή 3πο-
δους εξολκείς. Σετ εξοπλισμένο σε 
κασετίνα. Μπορείτε να φτιάξετε έναν 
εξολκέα στα μέτρα σας. 

Κωδ. αρ. 0714 52...

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
Για το ξεμοντάρισμα και το μοντάρισμα 
των ελατηρίων, όταν πρέπει να 
αντικατασταθούν για τα αμορτισέρ 
Mac-Pherson.

Κωδ. αρ. 0713 525 20

ΚΛΕΙΔΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΛΑΔΙΟΥ - ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ
Κλειδί φίλτρου που χρησιμοποιείται 
συχνότερα σε γαλλικά αυτοκίνητα & 
αλυσίδα φίλτρου ιδανική για φυσίγγια 
φίλτρου με δύσκολη πρόσβαση.

Κωδ. αρ.  0714 57 1..

ΠΕΝΣΑ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
Με τον μηχανισμό ντίζας 
μπορείτε να εργαστείτε 
χωρίς πρόβλημα ακόμη 
και σε δυσπρόσιτα 
σημεία. 

Κωδ. αρ.  0714 577 112

Σετ λάμες Zebra 5 τεμαχίων, πλακέ ίσια, 
πομπέ ημιστρόγγυλη, στρογγυλή, τρίγωνη, 
τετράγωνη. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΛΙΜΕΣ

Κωδ. αρ. 0714 61 90
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ΑΦΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 
ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 

Φουσκώνει και επιδιορθώνει αμέσως 
το τρυπημένο ελαστικό, με ή χωρίς 
αεροθάλαμο, χωρίς να χρειαστεί να 
αφαιρέσετε τον τροχό.

Λαστιχένειες βαλβίδες για επιβατικά. Έλεγχος απόλυτης 
στεγανότητας από τον κατασκευαστή.

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 
ΖΑΝΤΩΝ 1/2” 
Για την εύκολη τοποθέτηση 
ζαντών ελαφρού κράματος. 
Μακριά έκδοση με σύστημα 
χρωματικής ταξινόμησης.

Κωδ. αρ.  0714 130 30

Κωδ. αρ. 1893 490

Κωδ. αρ. 0879...

ΑΝΤΙΒΑΡΑ 
Ατσάλινα αυτοκόλλητα αποσπώμενα αντί-
βαρα, με σκούρα ταινία συγκόλλησης.

Κωδ. αρ. 0830...
 0830 62...

ΑΛΟΙΦΗ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Για την τοποθέτηση των ελαστικών σε επι-
βατικά, φορτηγά, μηχανές. Πλεονέκτημα η 
μικρή δαπάνη δύναμης και χρόνου για τέλειο 
μοντάρισμα.

Κωδ. αρ. 0890 122 1

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Συσκευή φουσκώματος και 
ελέγχου πίεσης ελαστικών.

Κωδ. αρ.  0879 182 1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ

Περιεχόμενο: 5 kg

Περιεχόμενο: 200 ml
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ΧΗΜΙΚΑ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ

Βοηθά στην καταπολέμηση 
προβλημάτων ανάφλεξης. Στα-
ματά και αποτρέπει βλάβες του 
ηλεκτρικού συστήματος και της 
ανάφλεξης λόγω υγρασίας. 

Ειδικό υλικό ψεκασμού για επαφές και ηλεκτρικά 
εξαρτήματα. Αφαιρεί τα κατάλοιπα κολοφωνίου, 
καθαρίζει τα πολύ λερωμένα εξαρτήματα.
Πολλαπλά πεδία χρήσης (ηλεκτρονικές πλακέτες, 
ρελέ, ακροδέκτες).

Προστασία διαρκείας των 
πόλων της μπαταρίας, με 
ανθεκτικότητα έναντι της 
θερμοκρασίας. 

ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΠΑΦΩΝ SW

ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κωδ. αρ. 0890 100 Κωδ. αρ. 0890 104

Κωδ. αρ. 0893 65

Κωδ. αρ.  0558...

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Ακροδέκτες μονωμένοι και μη ακροδέκτες καλωδίων 
κάθε τύπου.

Μαχαιρωτές ασφάλειες γενικής χρήσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κωδ. αρ. 0731 ...                

ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

Περιεχόμενο: 300 ml

Περιεχόμενο: 200 ml

Περιεχόμενο: 150 ml
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κωδ. αρ.  0770 10...

Καλώδια σε πλαστικό καρούλι. Εξωτερικό περίβλημα 
από PVC. Χωρίς σιλικόνη, κάδμιο και μόλυβδο.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ FLRY

Κωδ. αρ. 0985 10...
 1985 1...     

Ασφαλής μόνωση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Μετά την εφαρμογή 
οι καλές ιδιότητες του υλικού παραμένουν 
αναλοίωτες. Αναφλέγονται δύσκολα. Αντοχή 
σε θερμοκρασία από +0 Cο έως +90 Cο. 
Διηλεκτρική αντοχή 9 kv.

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Κωδ. αρ. 0827...         

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
•  Αξεπέραστης ισχύος μπαταρίες για εφαρμογές 
 που καταναλώνουν πολλή ενέργεια.
•  Ευέλικτες δυνατότητες χρήσης.
•  Μεγάλη χωρητικότητα και διάρκεια ζωής.
•  Υψηλή απόδοση.
• Χαμηλή αυτοεκφόρτιση.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ευρεία   
 περιοχή θερμοκρασιών.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ
Ψηφιακό πολύμετρο mini Volt/Ampere. Το “μικρό” μας όργανο μέτρησης για συνεχές και εναλλασόμενο 
ρεύμα, για τον έλεγχο αντιστάσεων, διέλευσης, διοδίων και για τον έλεγχο τάσης άνευ επαφής. Περιοχές 
μέτρησης: Αντίσταση 0-20 ΜΩ, Volt/AC 0-600V, Volt/DC 0-600V.

Κωδ. αρ.  0502...

Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 Cο έως +85 Cο.
• Υλικό: Πολυαμίδιο 6.6. 
• Δεν περιέχουν σιλικόνη και αλογόνα. 
• Για γρήγορο, εύκολο και αξιόπιστο δέσιμο καλωδίων,  
 πλεξούδων, λάστιχων κλπ. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

Κωδ. αρ. 0715 53 370

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
• Κορυφαία απόδοση - αξιοπιστία και οικονομία.
• Διατίθονται για κάθε λειτουργία φώτων. Ο συνδυασμός ποιότητας, 
 αποτελεσματικής φωτεινότητας και αξιόπιστης διάρκειας ζωής. 

Κωδ. αρ.  0720…
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ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΒΑΦΕΙΟ
ΧΗΜΙΚΑ

Η σταθερή ποιότητα νιτροαλκυδίου σε υψηλό 
τεχνολογικό επίπεδο. 
Στεγνώνουν γρήγορα, προσφέρουν υψηλή 
γυαλάδα με ομοιόμορφη κάλυψη σε ματ, 
σατινέ, special, γυαλιστερό και πολλές απο-
χρώσεις. 

ΣΠΡΕΪ ΛΑΚΑΣ

Κωδ. αρ. 0893 3...

ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΚΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

Κωδ. αρ. 0893 082 400
Περιεχόμενο: 400 ml

Υψηλής διαφάνειας, εκτοπίζει το νερό 
και βοηθά στο αποφεχθεί η διάβρωση 
από αυτό.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ ΥΦΗΣ

Συγκολλητικό και στεγανοποιητικό 
ταχείας πήξεως με βάση την πολυου-
ρεθάνη. Κολλάει και είναι ανθεκτική, 
ταχείας σκλήρυνσης, αναλλοίωτη 
στο χρόνο, άοσμη.

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Κωδ. αρ. 0890 100...

Επαγγελματικός καθαρισμός 
και απολίπανση εργασιών 
κόλλησης και βερνικώματος. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Κωδ. αρ. 0893 222
Περιεχόμενο: 1 l

Κόλλα επαφής με υψηλή δύναμη συγκόλλησης και μεγάλη αντοχή 
στη θερμοκρασία μέχρι και 110°C. Ταχείας στέγνωσης, διάφανη 
σκλήρυνση, ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού.

ΙΣΧΥΡΗ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ PLUS

Κωδ. αρ. 0890 100 064
Περιεχόμενο: 400 ml

•  Προστατευτική υδατοδιάλυτη πίσσα αμα- 
 ξώματος, υλικό επίστρωσης σε υδάτινη  
 βάση. Μπορεί να δεχθεί βαφή. 
• Πίσσα αμαξώματος υποδαπέδιας   
 προστασίας, υλικό επίστρωσης με βάση  
 το καουτσούκ, περιέχει διαλύτες. 
 Μπορεί να δεχθεί βαφή.

ΣΠΡΕΪ ΠΙΣΣΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Ζινκ σπρέι ανοιχτού χρώματος. Υλικό επί-
στρωσης ψευδαργύρου με αντιδιαβρωτική 
αντοχή, σε γαλβανιζέ απόχρωση. 

ΣΠΡΕΪ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Κωδ. αρ. 0893 114 112
  0893 114 113Κωδ. αρ. 0892 075 250

 0892 070 100
 0892 075 350

(500 ml)
(1000 ml)
(500 ml)

Περιεχόμενο: 400 ml

Περιεχόμενο: 300 ml
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Μια κόλλα για σχεδόν όλους τους τύπους 
πλαστικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για επισκευές και δομικές συγκολλήσεις. 
Εξαιρετική χημική αντοχή. 

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΡΩΝ UNIVERSAL

Κωδ. αρ. 0893 500 4

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ
Για τη συγκόλληση μεταλλικών, 
πλαστικών και ελαστικών υλικών. Με 
εύχρηστο σύστημα δοσομέτρησης.

Κωδ. αρ. 0893 09...
ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟ ΚΟΛΛΕΣ

Αυτοκόλλητη ταινία για διακοσμητικές μπάρες. Υψηλής 
αντοχής ταινία με βάση πολυαιθυλενίου και ακρυλική κόλλα.

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Κωδ. αρ. 0894 910
Οι μοναδικές ιδιότητες της ταινίας σιλικόνης όσον αφορά την 
ελαστικότητα, την αυτοσυγκόλληση και τη θερμοκρασιακή αντο-
χή την καθιστούν κατάλληλη για όλους σχεδόν τους σκοπούς 
χρήσης όπου μπορεί γίνει τύλιγμα.

ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

Κωδ. αρ. 0985 077 200

Χαρτοταινίες για γενικές εργασίες 
κάλυψης και χαρτοταινίες βαφείου 
κατάλληλες για χρήση και σε φούρνο 
σε θερμοκρασία 60 - 80 - 120 οC. 

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ

Κωδ. αρ. 0992...
Ταινία διπλής όψης για 
γενική χρήση ανθεκτική 
μέχρι τους 180 °C. 

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΣΗΜΑΤΩΝ 

Κωδ. αρ. 0894 110 60

Χαρτί με ειδική επίστρωση 
για την κάλυψη του αμαξώ-
ματος και άλλων μερών. Δεν 
διαποτίζεται από βερνίκια, 
πολύ καλή εφαρμογή, μειω-
μένοι χρόνοι απόρριψης. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΒΑΦΗΣ

Κωδ. αρ. 0899 700
 1899 700

ΒΙΔΕΣ - ΡΟΔΕΛΕΣ - ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
Γαλβανισμένες λαμαρινόβιδες για κο-
χλιώσεις μαλακών υλικών και ειδικές 
ροδέλες γαλβανιζέ.

Κωδ. αρ.   0134... 
        0411...
 0129...
 0057...
 0317...
 0407...

Περιεχόμενο: 50 ml
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ΚΛΙΠ

ΣΕΤ ΜΟΧΛΩΝ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗΣ

Πλαστικά και μεταλλικά κλιπ καρότσας αυτοκινήτου.

12 τεμάχια, για την αφαίρεση εσωτερικών επενδύσεων και εξαρτημάτων στερέ-
ωσης. Υψηλή σταθερότητα παρά τη στενή κατασκευή. Από συνθετικό υλικό, 
ενισχυμένο με υαλονήματα. Σωστός συνδυασμός διαφόρων εργαλείων.

Κωδ. αρ.  0500.../0501...

Κωδ. αρ.  0714 58 245

ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ
Περτσίνια για περτσινώματα που θα κρατήσουν. Οι κάλυκες δεν τσακίζουν και είναι πολύ ανθεκτικοί σε δύσκολες συνθήκες.

Κωδ. αρ. 0937... / 0936... /0917...

Με πλαστική λαβή για εύκολο κράτημα. Χρωμιωμένη λεπίδα από 
κράμα χρωμίου - βαναδίου. Με πλαστική λαβή για εύκολο κράτημα. Χρωμιωμένη 

λεπίδα από κράμα χρωμίου - βαναδίου. 

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΠ ΠΕΝΣΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΛΙΠ

Κωδ. αρ.  0714 34 53
Κωδ. αρ.  0714 500

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Δίσκοι κοπής για χάλυβα, 
σιδηρούχα μέταλλα /αλουμίνιο 
και ανοξείδωτο χάλυβα. 
Προσφέρουν μεγάλη ακρίβεια, 
ασφάλεια και χαμηλά επίπεδα 
θορύβου.

Δίσκοι λείανσης με ριπίδια, μπλέ - πράσινο για ατσάλι 
και ανοξείδωτο ατσάλι (λείανση ακμών και επιφανειών).

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Κωδ. αρ. 0664...
 0670...

Κωδ. αρ. 0585... 
 0579 400
 1579 400

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΔΙΣΚΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΔΙΣΚΩΝ

Για τη λείανση παλιών βαφών, υλικών 
στόκου, πλαστικών υλικών, εργοστασια-
κών ασταριών σε νέα εξαρτήματα, καθώς 
και για τη ματ διαμόρφωση βαφών, ενώ 
με τη Soft έκδοση επιτυγχάνεται ενδιάμε-
ση και λεπτή λείανση. 

ΧΑΡΤΙΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΙΒΗΣ 

Κωδ. αρ.  5506...

Βούρτσες για τριβεία και δράπανα. Βούρ-
τσες για γωνιακούς τροχούς - στρογγυλές 
συρματόβουρτσες από χάλυβα. 

Βούρτσες επιφάνειας με κορμό 
χάλυβα για την επεξεργασία μεγαλύ-
τερων επιφανειών.

ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Κωδ. αρ.  0714 69 01 

Κωδ. αρ.  0714 69 02 

Για την απομάκρυνση κατάλοιπων κόλλας και μεμβράνης από μεταλλικές επιφάνειες. Να 
χρησιμοποιήται μόνο με το εργαλείο να δουλεύει κάτω από 2.000 στροφές. Να μη δουλεύε-
ται πολύ σε ένα σημείο, λόγω υπερθέρμανσης.

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΣ ΔΙΣΚΟΣ - ΓΟΜΑ

Κωδ. αρ.  0585 93 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
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Με επίστρωση τιτανίου - κοβαλτίου, με διπλάσια έως και τριπλά-
σια διάρκεια ζωής, υψηλές ταχύτητες κοπής. 

ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ

Κωδ. αρ.  0710...

Ποικιλία τρυπανιών για διατρήσεις σε χάλυβα με γωνία αιχμής 118ο.

ΤΡΥΠΑΝΙΑ

Κωδ. αρ.  0626.../1626...

Κωδ. αρ.  0625...

Κωδ. αρ.  1626 01... Κωδ. αρ.  0625 01...

Συλλογή κονδυλίων λείανσης (κωνικά, σφαιρικά, μυτερά κλπ.).

ΣΕΤ ΤΡΟΧΑΚΙΑ 10 τεμ.

Κωδ. αρ.  0680 10 

Ολοκληρωμένη επιλογή με διμεταλλική 
πριονολάμα Zebra HSS. 

Σιδεροπρίονο με τοξοειδή 
εργονομική λαβή. 

ΛΑΜΕΣ - ΠΡΙΟΝΙΑ

Κωδ. αρ.  0603 300 13

Κωδ. αρ.  0714 64 01 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Φορητή Ηλεκτροσυγκόλληση INVERTER ΖΙΚΑ ΜΙΝΙ 160. Στιβαρή, 
ελαφριά (5,5 kg) κατασκευή ιδανική για φορητή χρήση. Ρεύμα λειτουρ-
γίας 30 -166Α. Για χρήση με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια διαμέτρου έως 
3,25 mm και απόδοση κύκλου λειτουργίας 125A 100% , 166A 60%. 
Προστασία από υπερφόρτωση. Απαιτεί ασφάλεια δικτύου 16A και 
μπορεί να λειτουργήσει με γεννήτρια πάνω από 8ΚVA.

Κωδ. αρ.  0701 984...
 5952...

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ
Για την εύκολη και οικονο-
μική επισκευή πλαστικών 
μερών. Κατάλληλη για 
σχεδόν όλα τα είδη 
πλαστικών υλικών. Διαθέτει 
χαμηλή κατανάλωση ρεύμα-
τος έως 40 W. 

Κωδ. αρ.  0702 206 0 

Συσκευή εξομάλυνσης λαμαρίνας γενικής χρήσης, με τεχνική 
συγκόλλησης και κόλλησης πάνω σε άβαφο ατσάλι και βαμμένες 
επιφάνειες. Όλα τα εργαλεία μαζεμένα σε ένα σημείο. 

Κωδ. αρ.  0691 500 169

ΣΕΤ ΤΡΑΒΗΧΤΙΚΟΥ PIN PULLER

ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τηλεσκοπικό εργαλείο μετρήσεως για εργασίες αποκατάστασης 
αμαξώματος. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται: 1 τηλεσκοπική ράγα 
με 2 ακίδες - γωνιές, σωληνάρια μέτρησης, βάσεις, ακίδες μέτρησης 
οριζoντίων, κώνος μέτρησης. 

Κωδ. αρ.  0715 64 94

ΣΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΑΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ
Εργαλεία εξομάλυνσης καρότσας για βαριές εργασίες, 
όπου χρειάζεται πίεση. Μέγιστη πίεση 10 τόνοι. 

Κωδ. αρ.  0715 740 100

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗΣ
Σφυρηλατόσφυρα με στρογγυλεμένες ακμές, 
με οδοντωτό πλέγμα ή κουτάλες φανοποιού 
με λαβή.

Κωδ. αρ.   0715 74 .. 
 0715 74 42  (κουτάλα)

ΠΕΝΣΕΣ ΓΚΡΙΠ (ΣΚΥΛΕΣ)
Πένσες γκριπ για λαμαρίνες, διαθέ-
τουν πλατιές & επιπέδες σιαγώνες 
για μεγαλύτερη εφαρμογή πίεσης και 
πένσα γκριπ συγκράτησης. Μορφή 
C, για σύσφιξη και σταθεροποίηση 
απαρτιών σε δυσπρόσιτες θέσεις. 

Κωδ. αρ.   0713 09...
 0714... 

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ
Περτσιναδόρος χειρός με σύστημα ταχείας αλλαγής στομίου, 
για τη χρήση με περτσίνια με σπείρωμα M3 έως M8 (περιορι-
σμοί στην κατηγορία M8).

Κωδ. αρ.  0917 101/ 0949 15 

Σύστημα αφαίρεσης υλικών πισσα-
ρίσματος δαπέδου, στεγανοποί-
ησης, βαφών σκουριάς, μεμβρα-
νών. Μεγάλη διάρκεια ζωής στις 
βούρτσες, ενώ ο δίσκος λείανσης 
δεν στομώνει και δεν λερώνεται.

ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΑΕΡΟΣ

Κωδ. αρ. 0703 351 0
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ΚΟΛΛΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) 

Παμπριζόκολλα για τζάμια με λάστι-
χο.Εύκολος καθαρισμός του υλικού 
που έχει περισσέψει, αφού περάσει 
λίγο χρονικό διάστημα ώστε να στε-
γνώσει φυσιολογικά στον αέρα.

ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Κωδ. αρ.  0890 100 043

Κόλλα παρμπρίζ ταχείας πήξεως. Έχει υψηλή 
αντοχή στον χρόνο και στις δύσκολες καιρικές 
συνθήκες. 

Primer προετοιμασίας για την 
αντικατάσταση υαλοπινάκων. 

ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ & PRIMER

Κωδ. αρ. 0893 200
Περιεχόμενο: 310 ml

Κωδ. αρ. 0890 024 020
Περιεχόμενο: 20 ml

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ
Βεντούζα με δυο σταθερές κεφάλες για χρήση 
σε επίπεδες, λείες και αεροστεγείς επιφάνειες 
& πιστόλι βεντούζα με σκανδάλη ταχείας 
ασφάλισης και δυνατότητα χειρισμού με το ένα 
χέρι. Ιδανική για τη συγκράτηση μικρότερων 
αντικειμένων χάρη στη μικρή διάμετρο της 
κεφαλής της βεντούζας.

Κωδ. αρ. 0714 58 043  (Διπλή βεντούζα)              
 0715 58 015  (Πιστόλι βεντούζα)

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓΑΣ JUNIORFIX ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Δυνατό και ελαφρύ πιστόλι 
πεπιεσμένου αέρα για τη χρήση 
με φύσιγγες και σακούλες 
υλικών. Ιδανικό για κόλλες και 
μονωτικά υλικά με υψηλή ή μικρή 
πυκνότητα.

Για φύσιγγες των 310 ml. 
Διαθέτει σύστημα γρήγο-
ρης απασφάλισης, ταχεία 
προώθηση, εξαιρετική 
μετάδοση της δύναμης 
και ευκολία στη χρήση. 

Κωδ. αρ. 0703 891 310
Κωδ. αρ. 0891 00

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ ΑΕΡΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΙA ΚΟΠΤΙΚA 

Δυνατό εργαλείο για την αφαίρεση συγκολλημένων 
παραθύρων αυτοκινήτου, για εργασίες κοπής στο 
αμάξωμα και εργασίες λείανσης σε γωνίες και ακμές. 
Παραδίδεται σε βαλίτσα με λαδιέρα και σύστημα 
απαγωγής αέρα.

Μαχαίρια κοπτικά Universal & μαχαίρι για εργασίες 
κοπής παρμπρίζ.  

Κωδ. αρ. 0703 862 1 Κωδ. αρ. 0696...  

Περιεχόμενο: 310 ml
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ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

SNOOPER PLUS
Η νέα γενιά συστημάτων διάγνωσης οχημάτων. 
Το Snooper+ είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης στη διάγνωση οχημάτων. Με τον καταγρα-
φέα πτήσης Flightrecorder για τη φορητή εγγραφή δεδομένων, το περίβλημα με τη λαστι-
χένια επένδυση για τέλεια αίσθηση αφής και τις πολλές ακόμα λειτουργίες, το Snooper+ 
αποτελεί το τέλειο εργαλείο για κάθε συνεργείο. 
Σε συνδυασμό με το λογισμικό διάγνωσης WOW!, η διαγνωστική θύρα υποστηρίζει 
διαγνωστικές λειτουργίες για νέα και παλαιότερα οχήματα διαφόρων κατασκευαστών. 

Κωδ. αρ.  0900 001 000

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ A/C
Συσκευή συντήρησης κλιματιστικών 
Coolius 1000 – συμπαγής και τροχή-
λατη λειτουργεί πλήρως αυτόματα και 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
επαγγελματιών τεχνιτών σε συνεργεία. 

Κωδ. αρ.  0900 764 981

BOOSTER ΦΟΡΤΙΣΤHΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Εκκινητές μπαταρίας (Booster Power - Start)

Κωδ. αρ. 0772... 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ
Γρήγορος και εύκολος οπτικός έλεγχος ζη-
μιών σε δυσπρόσιτα σημεία χωρίς δαπανη-
ρές και χρονοβόρες εργασίες αποσυναρμο-
λόγησης (π.χ. μαρσπιέ, κινητήρας, κιβώτια, 
άξονες, κοιλότητες, κανάλια καλωδίων και 
άλλες εφαρμογές).

Κωδ. αρ.  0715 53 962

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ
Για τον αξιόπιστο έλεγχο του αντιψυκτικού, του 
ηλεκτρολύτη μπαταρίας και του πρόσθετου AD 
Blue με μία συσκευή.

Κωδ. αρ.  0704 510

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κωδ. αρ. 0701 138 1

Απορροφητήρας γενικής χρήσης με υψηλή 
απόδοση, κατάλληλος για χρήση στην οικοδομή. 
Κατάλληλος και για τη λειτουργία με ηλεκτρικά 
εργαλεία χάρη στην πρίζα της συσκευής.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 
ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣΠΙΣΤΟΛΙ 

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
Ιδιαίτερα αποδοτικό πιστόλι θερμοκόλλησης, 
ιδανικό για όλες τις εργασίες συναρμολόγη-
σης, επισκευής, στερέωσης και διακόσμησης.

Κωδ. αρ. 0702 623 1

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ & 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
Συγκρατεί τα σημαντικότερα 
εργαλεία για τη συντήρηση 
των ελαστικών.
Κωδ. αρ. 0714 937 130

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ
Πολύ ισχυρά αεροκατσάβιδα με 
μικρές διαστάσεις και εξαιρετική 
σχέση δύναμης / βάρους. Μεγάλη 
διάρκεια ζωής και άριστη κατανο-
μή του κέντρου βάρους. Στιβαρά 
και καλά ζυγισμένα εργαλεία με 
περίβλημα αλουμινίου. Πολύ πρα-
κτικά και φιλικά στη χρήση.

Κωδ. αρ. 5714 30...
 0703 736 0 

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ DTS
Ελαφρύ, εύχρηστο και σωστά ζυγισμένο 
έκκεντρο τριβείο. Παραδίδεται σε χαρτοκι-
βώτιο.

Κωδ. αρ. 0703 752 1

Δυνατή σέγα αμαξωμάτων για σκληρή 
χρήση, με μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ DST380

Κωδ. αρ. 0703 881

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 1/4” & 1/2”
Αεροκαστάνιες με ρύθμιση αριθμού στρο-
φών και πλαστική αντικραδασμική λαβή.

Κωδ. αρ. 0703 81…

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟI ΤΡΟΧΟI
Δυνατοί γωνιακοί λειαντήρες για ελαφριές και 
μέτριες εργασίες κοπής και λείανσης.

Κωδ. αρ. 5717 00...

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
Ελαφριά, πρακτική 
συσκευή με αδιαβάθμητη 
ρύθμιση της θερμοκρα-
σίας. Κεραμικός μηχανι-
σμός θέρμανσης 
με μεγάλη αντοχή.

Κωδ. αρ. 0702 201 0

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟ
Δυνατό, ελαφρύ, 
μικρών διαστάσεων κρου-
στικό δράπανο 650 Watt, 
με αυτόματο τσοκ 13mm. 
Ιδανικό για ελαφριές και μέτριες 
διατρήσεις σε μέταλλο, τοιχοποιία 
και σκυρόδεμα. 

Κωδ. αρ. 5717 001 1
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ΛΑΜΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
LED λάμπες εργασίας με προηγμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου. 
Mικρή διάρκεια φόρτισης μεγάλη διάρκεια φωτισμού. Με πλαστικό 
γάντζο πτυσσόμενο και περιστρεφόμενο κατά 360°.

Κωδ. αρ. 0827 940...
  0827 500 070

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ
Παχύμετρο για ακριβείς μετρήσεις. Με μηχανισμό στιγμιαίας 
ακινητοποίησης. Πίνακας σπειρώματος στην πίσω πλευρά. 
Εξαιρετική ποιότητα ανοξείδωτης κατασκευής. 

Κωδ. αρ. 0715 76 01

ΜΕΤΡΑ
Υψηλής ποιότητας μέτρα χειρός με πλαστικό κέλυφος για 
εύκολη μέτρηση σε όλες τις περιπτώσεις. Πλαστικό κέλυφος - 
χαμηλό βάρος, καθόλου διάβρωση.

Κωδ. αρ. 0714 64 567

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔA ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ελαφριά, δυνατά δραπανοκατσάβιδα με μπαταρία ιόντων 
λιθίου για μέτριες - βαριές εργασίες κοχλίωσης και διάτρησης. 
Για ξεκούραστη και άνετη εργασία. Διαθέτουν λυχνία LED για 
επαρκή φωτισμό, καθώς και ένδειξη φόρτισης μπαταρίας.

Κωδ. αρ.  5717 501 012
 5717 502  012

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒIΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡIΑΣ -
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ
Πολύ δυνατά και εργονομικά κρουστικά κατσαβίδια μπαταρί-
ας με υψηλή ροπή. Ελαχιστοποιoύν τον κίνδυνο πρόκλησης 
ζημιών στο εργαλείο και στη μπαταρία λόγω υπερφόρτωσης.

Κωδ. αρ. 0700 725 4 
  5717 504 2

Κωδ. αρ. 0715 761 01

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ
Tόξο: χάλυβας σφυρηλατημένος, εντελώς επιχρωμιωμένος. 
Σε ξύλινη θήκη, από όριο μέτρησης 25mm και επιπλέον παραδί-
δεται με διαστάσεις ελέγχου.
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

Με ποδοκίνητη αντλία, 2 ροδάκια κίνησης & 2 ροδάκια φρένου, φέρουσα 
ικανότητα 500 kg, απόσταση ανύψωσης 1,10 – 1,18 m και ακριβής υπολογι-
σμός της ταχύτητας από την ειδική βίδα. 

Κωδ. αρ.  0715 93 80

Ανυψώνει κινητήρα μαζί με το κιβώτιο ή χωρίς αυτό σε εργασίες 
επισκευής σε συμπλέκτες, διαφορικό, βάσεις κινητήρα, υδραυλικές 
βάσεις, ράμφη και σινεμπλόκ. Ανυψωτική δύναμη 2Χ300 kg.

ΓΕΦΥΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κωδ. αρ. 0715 93 35

Με 5 τροχούς, βάση στήριξης με υποδοχές για καρυδάκια 
και ελάχιστο ύψος μόλις 60 mm χωρίς το πέλμα. Ο χαμη-
λός κορμός του (135 mm) εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Κωδ. αρ. 1715 542 1

ΜΕΓΓΕΝΗ
Ισχυρή μέγγενη ακριβείας, για βαριές εργασίες. 

Κωδ. αρ. 0715 671 03

ΛΑΔΙΕΡΕΣ - ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ
Τροχήλατες λαδιέρες 80 λίτρων 
για τη γρήγορη και εύκολη 
συλλογή των λαδιών. Γρασαδό-
ρος με χειροκίνητη αντλία με ελα-
στική λαβή. Εύκαμπτος σωλήνας 
λαδιού μήκους 1,5 m.

Κωδ. αρ.  1891 18...
 1891 179 8

ΦΙΛΕΡ
Φίλερ για ρύθμιση βαλβίδων. Εύκολα διακρίνουμε το έλασμα που 
χρειαζόμαστε. Το πάχος του, είναι χαραγμένο και βαμμένο στις 
πλαστικές λαβές.

Κωδ. αρ.  0713 51...
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ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ
Από άθραυστο και αράγιστο πλαστικό υλικό, 
ενισχυμένο με υαλοβάμβακα.

Κωδ. αρ.  0715 93 03

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
Μπαλαντέζα με εκτυλισσόμενο καλώδιο, με αυτό-
ματο τύλιγμα καλωδίου και λαμπτήρα εργασίας.
Μήκος καλωδίου 15,5 m.

Κωδ. αρ. 0721 200

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΑΕΡΟΣ 
Αυτόματες μπαλαντέζες για σωλήνες 
με συμπιεσπιεσμένο αέρα.

Κωδ. αρ. 0699 80

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Τροφοδοτούν τα εργαλεία αέρος με 
καθαρό, ελεγχόμενο και λιπαινόμενο αέρα 
και αυξάνουν την απόδοση και τη διάρκεια 
ζωής του εργαλείου.

Κωδ. αρ. 0699 003 14
  0893 050 5
 (λάδι εργαλείων αέρος)

Profil αλουμινίου τύπου ορθογώ-
νιου. Ta σκαλοπάτια αλουμινίου 
με αντιολησθητικό ανάγλυφο, για 
ασφαλέστερο πάτημα. Υψηλής 
ποιότητας σκελετός για αντοχή 
στη σκληρή χρήση.

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ “Λ”

Κωδ. αρ.  1962 900 …

Πρακτικές τσάντες εργαλείων με ελκυστική 
σχέση τιμής/απόδοσης. Κατασκευασμένες 
από υψηλής ποιότητας υλικό για αντοχή. 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

Κωδ. αρ. 0715 93...

ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΘΗΚΕΣ
Σετ εργαλείων σε αφρώδεις 
θήκες για εύκολη χρήση. 

Κωδ. αρ. 0965 900...

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ
Στιβαροί τροχήλατοι εργαλειοφόροι με 
πρακτικές λεπτομέρειες για την καθημερι-
νή χρήση στο συνεργείο. Κεντρικό κλείδω-
μα με κυλινδρική κλειδαριά με δυνατότητα 
απασφάλισης.

Κωδ. αρ.  0962 613 70..
  1962 612 077
  1962 612 090
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ΜΑΠ - ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μάσκες σετ, με φίλτρα βαφής 
και μάσκες μιας χρήσεως.

ΜΑΣΚΕΣ ΒΑΦΗΣ

Κωδ. αρ. 0899...

Πολυανθρακικά, μονοκόμματα, αλλά και ρυθμιζόμενα 
γυαλιά και γυαλιά - μάσκα. Ευχάριστος και μοντέρνος σχεδιασμός.

Ρολά χαρτιού για επαγγελματική χρήση, 2 φύλλων.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ

Κωδ. αρ. 0899 10...

Γάντια εργασίας πλαστικοποιημένα και γάντια μιας χρήσης 
από νιτρίλιο. 

ΓΑΝΤΙΑ

Κωδ. αρ. 0899 4...

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ

ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Πάστα χεριών ιδανική για τον βαθύ 
και αποτελεσματικό καθαρισμό 
δύσκολων ρύπων και ρευστή καθα-
ριστική κρέμα χεριών με λειαντικά 
μικροσφαιρίδια και γλυκερίνη. 
Ενδείκνυται για δύσκολους ρύπους, 
όπως λάδι και γράσο. 

Κωδ. αρ. 0893 9...  

Κωδ. αρ. 1899 3...  

Πολύ μεγάλη απορροφητικότητα. 
Δεν περιέχουν φερμουάρ, κρίκους 
και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Κωδ. αρ. 0899 800 224

Υποδήματα ασφαλείας.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Κωδ. αρ. 3418...
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Βαλίτσες Orsy και με διάφανο καπάκι 
με ποκιλία θέσεων για βίδες, ροδέλες, 
τρυπάνια. Βοηθά στην οργάνωση του 
επαγγελματία.

ORSY SYSTEM

Κωδ. αρ. 0964...

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ORSY ΒΑΛΙΤΣΕΣ

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΠ

Βαλίτσες Orsy με ποκιλία θέσεων για βίδες, 
ροδέλες, τρυπάνια. Βοηθά στην οργάνωση 
του επαγγελματία.

Ιδανικές για συνεργεία, φανοποιεία, 
βαφεία, ηλεκτρολογεία, ενοικιάσεις αυτο-
κινήτων , συνεργεία φορτηγών , αγροτικά 
μηχανήματα , συνεργεία τρακτέρ, εργο-
στάσια, βιοτεχνίες ειδικών κατασκευών, 
εμπορικά καταστήματα κ.λ.π.

Κωδ. αρ. 0964...

Κωδ. αρ. 0500 112 ...
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