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4550-3, EAN-No. 4000896104307

4550-2, EAN-No. 4000896021734

 Made in Germany 

 Made in Germany 

Christina sCheib

christina.scheib.official
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Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

MOTOR | CARBURANT

• Din 2011 conducătoare auto profesionistă 

• Conduce în momentul de față un SCANIA V8 R520

•  Cunoscută din serialele TV germane „Asphalt Cowboys“ și 
„Euro Truckers – immer auf Achse“ la DMAX 

Ce contează pentru mine:

• Reparație rapidă

• Grad ridicat de siguranță

• Rezolvarea cu succes a problemelor

• Transmiterea unor forțe mari

• Manevrare facilă

Cu unelte bune rezolvați 
reparațiile în timp record!

Cheie conducte injectoare DAF
• Execuția specială a capului de cheie tubulară asigură preluarea profesională  

a îmbinării filetate a conductei de injecție
• Pentru acționarea piuliței olandeze de la conducta de înaltă presiune de la  

supapa de injecție (sistem de injecție Common Rail)
• Cap cheie tubulară dublu-hexagonală deschisă pentru conducte de injecție
• Cuplul de strângere impus de producător va fi realizat prin utilizarea unei  

chei dinamometrice HAZET (respectați specificațiile producătorului)
• Motoare DAF Euro 6 MX11/MX13 de ex. XF, CF
• Suprafață: brunată

Cheie cu gheare pentru piuliţe de presiune
• Pentru acționarea piuliței de presare de la suportul duzelor
• Pentru autocamioane MAN și MERCEDES-BENZ M 401/421, M 402/422, LA, 

A, M 403/423, M 470h

Cheie conducte injectoare MAN
• Execuția specială a capului de cheie tubulară asigură 

preluarea profesională a îmbinării filetate a conductei  
de injecție

• Cap de cheie tubulară dublu-hexagonală deschisă  
pentru conductele de injecție

• Suprafață: brunată
• Cuplul de strângere impus de producător va fi realizat  

prin utilizarea unei chei dinamometrice, de ex. HAZET 
5120-3 CT (respectați specificațiile producătorului)

• Partea antrenată: profil dublu-hexagonal exterior Ä 22 mm

Set de capete de chei tubulare TORX® pentru pistoale de 
impact, mașini de înșurubat mecanice
• Pentru acționarea șuruburilor de chiulasă
• Variantă lungă, ranforsată
• Cu gaură pentru știft de siguranță sau arc de  

siguranță și canelură pentru garnitura inelară
• Suprafață: fosfatată, lubrifiată

Cheie conducte injectoare
• Cap cheie tubulară dublu-hexagonală deschisă pentru conducte de injecție
• Pentru acționarea îmbinărilor filetate ale conductelor de injecție la 

autocamioanele MAN cu motoare D 20 – sisteme de injecție Common Rail 

Cheie conducte injectoare
• Cap cheie tubulară dublu-hexagonală deschisă
• Pentru acționarea îmbinărilor filetate ale conductelor de injecție la  

MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 ∙  
LA ∙ 403 ∙ 407h, precum și pentru tubul de ghidare al jojei de ulei M 314

• Suprafață: cromată

Variantă de execuție 
lungă

NOU!

1 r EAN-No.  
4000896 +

2850-E 20 18.49 079681

2850-E 24 22.16 146758
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174 mm

266 mm

4797-5, EAN-No. 4000896176137

1788 T-1, EAN-No. 4000896134304

84798-8/8, EAN-No. 4000896210749 

235 mm

82168-1, EAN-No. 4000896223251

2168-2, EAN-No. 40008962268704501-2, EAN-No. 4000896203499

82171-8 LG, EAN-No. 4000896203703

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 
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Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

MOTOR | CARBURANT

Ciocan culisant 
• Cu filet de racordare M10 (greutate culisantă 200 g)
• În combinație cu extractorul pentru injectoare 4797-5

Extractor injectoare 
• Pentru demontarea injectoarelor Common Rail înțepenite, fără  

demontarea chiulasei
• Pentru extragerea facilă a injectoarelor în combinație cu ciocanul culisant 

de ex. HAZET 1788 T-1, la motoarele MAN D08, D20, D26 și D28
• Special adaptat la spațiile foarte restrânse din chiulasă
• Prindere fără deteriorare a injectorului cu gheara în partea superioară  

și demontarea ulterioară cu ajutorul extractorului cu impact
• Gheară pentru injector cu filet interior M10 x 1.5 mm pentru preluarea 

ciocanului culisant 1788 T-1

Cheie pentru desfacerea filtrelor de carburant
• Pentru acționarea carcaselor filtrelor de carburant la utilaje de construcții și mașini agricole
• Acționare simplă prin intermediul pătratului introdus de 12.5 mm (½")
• De ex. pentru: CLAAS Torion, încărcător pe pneuri LIEBHERR precum și încărcător pe pneuri cu standardul de emisii  

de gaze de evacuare Euro 6 și motoare LIEBHERR, JOHN DEERE
• JOHN DEERE ∙ tractoare seriile 6M, 6R ∙ tractoare seria 7R ∙ combine de cosit și treierat seria T ∙ combine de cosit și 

treierat seria W ∙ stropitori de câmp, autopropulsate R403, R4040L, R4050L ∙ buldozere pe șenile 700K ∙ excavatoare 
Deere 210G LC · mașini de recoltat 1070G, 1170G ∙ forwardere 1110G, 1210G, 1510G ∙ macarale forestiere cu șenile 
2154G, 2154G ∙ încărcătoare de lemn rotund 2156G, 2156G LC ∙ macarale forestiere, montate remorcat 337E, 437E ∙ 
încărcătoare pe pneuri 524K, 524K-II, 524L, 544K, 544L · utilaje de stropit Hagie STS 10, STS 12 · Mazzotti MAF

Cheie pentru desfacerea filtrelor de carburant
• Utilizare fără probleme și în condiții de spațiu restrâns
• Pentru acționarea carcasei filtrului de carburant la schimbarea cartușului de  

filtrare la motoare FORD Duratorq 2.2 TDCI, Transit Custom începând cu an  
fabr. 04/2012 →, Tourneo Custom începând cu an fabr. 04/2012 →, Transit 
începând cu an fabr. 08/2013 →

Clește pentru conducte de carburant și  
conducte de AdBlue®

•  Utilizare la schimbarea filtrului de carburant sau la lucrările de reparații la motor
• Acționare ușoară a dispozitivelor de închidere rapidă
• Motoare Volvo D13 ∙ D16 ∙ MAN D3876 LF ∙ D1556 LF ∙ D2676 LF  

precum și SCANIA
• Mașini agricole CLAAS cu motor MAN
• Conducte AdBlue®, precum și duze de injecție AdBlue® la mașini agricole

Utilizabil numai  
în combinație  
cu 1788 T-1! 

Desprindere și 
strângere simplă, 
inclusiv în spații 

strâmte!

AGRAR

AGRAR

deschis

închis

AGRAR

Cheie cu lant pentru  
desfacere filtre de ulei
• Domeniul de strângere 50 – 150 mm
• Pentru desfacerea filtrelor de ulei și pentru acționarea  

cartușelor uscătoarelor de aer
• Adaptate în special pentru condiții restrânse de spațiu
• Deschiderea lanțului filtrului de ulei permite utilizarea 

și în puncte care, din cauza formei 
constructive, sunt 
inaccesibile de sus 
cu o unealtă de 
acționare

NOU!

Unealtă pentru  
demontarea injectoarelor
• Desprinderea simplificată a injectoarelor înțepenite, prin intermediul  

cilindrului hidraulic de 12 t
• Economie de timp enormă, pentru că în vederea demontării 

injectoarelor nu este necesară demontarea motorului
• Pentru MERCEDES-BENZ Vito, CLK, Sprinter, Viano, 

Vario, 2.1 l ∙ 2.2 l ∙ 3.0 l V6 (CDI 2.1 l ∙ 2.2 l 
Delphi, CDI 3.0 l V6 Bosch)

• În SmartCase (1/3) 165-L
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72169-32, EAN-No. 4000896082346

Ä 32 mm, 

7

7 2168-46, EAN-No. 4000896156252

Ä 46 mm, 

8 g

g
Ä 24 mm 8

2169-9, EAN-No. 4000896116690

Ä 105 mm, 

7

7 2169-36, EAN-No. 4000896086566

4682-1, EAN-No. 4000896149384

4682-03, EAN-No. 4000896149421

 Made in Germany 

Ä 36 mm, 

P
Ä 15 mm

2849-15, EAN-No. 4000896159284

 Made in Germany 

798-13, EAN-No. 4000896155248

 Made in Germany 

798-5, EAN-No. 4000896031955

 Made in Germany 

 Made in Germany 

P

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

AdBlue® | SERVICE ULEI

1 U K EAN-No.  
4000896 +

798-15 B 7 – 60 875 117727

Furtun Flex pentru 798-15 B
798-0150 B – – 142439

Cablu de tracțiune Bowden pentru 798-15 A și 798-15 B
798-0152 A – – 097760

Ghidaj glisant pentru 798-15 A și 798-15 B
798-0153 A – – 097784

Dispozitiv de tăiat țevi, cu lanț
• Pentru secționarea țevilor din oțel zincat sau 

inoxidabil (V2A), cupru, PVC și aluminiu cu o 
grosime a peretelui de până la 6 mm și 115 mm X

• Reajustare simplă cu șurubul-fluture în timpul tăierii
• 15 rotițe de tăiere din oțel aliat
• Suprafața: nichelată
• Diametrul (min.): 20  mm
• Diametrul (max.): 115 mm
• Lungimea totală: 315 mm

Piese de schimb pentru 
4682-1

Clește pentru coliere de furtun  
798-15 B
• Acționarea colierelor elastice cu auto-tensionare  

și a colierelor pentru economie de spațiu din 
domeniul sistemului de răcire și de încălzire

• Deosebit de potrivit pentru spațiile foarte 
restrânse, unde utilizarea directă a unui 
clește nu este posibilă

• Cablu Bowden îmbrăcat în 
material plastic, semiflexibil

• Cablul Bowden permite lucrul  
fără mână de ghidare

• Ghidaj glisant cu arc de 
tensionare integrat și dispozitiv  
de revenire reglabil

• Manevrare cu o singură mână 
datorită opritorului multiplu 
automat

• Mânere cu înveliș aplicat  
prin imersiune

Chei pentru filtre de ulei
• Pentru transportere MERCEDES-BENZ,  

Actros MP 1, MP 2
• Pentru filtre de carburant MAN de ex. TGA
• Variantă constructivă forjată
• Suprafață: cromată 

Cheie pentru turbină  
de supraalimentare 
• Acționarea piulițelor de fixare a turbinei de 

supraalimentare la autocamioane MAN
• Cheie inelară curbată, adaptată special  

la spațiile înguste
• Lungimea totală: 266 mm

Clește pentru coliere de furtun
•  Utilizare și în condiții de spațiu restrâns, în care nu  

este posibil un acces în linie dreaptă la colier
• Pentru acționarea colierelor din bandă elastică,  

așezate cu cele trei capete direct pe furtun
• Domeniul de strângere: 27 mm
• Lungimea totală: 192 mm

Clește pentru coliere de furtun
• Pentru coliere din bandă elastică
• Bacuri rotative pentru spațiile restrânse
• Domeniul de strângere: 6 – 40 mm
• Lungimea totală: 210 mm

Cheie pentru filtre AdBlue® MAN
• Pentru demontarea și montarea filtrelor de ulei și a capacelor  

carcaselor acestora la schimbarea elementului filtrant
• Variantă constructivă forjată
• Pentru filtru de uree AdBlue® MAN, de ex. TGX

Cheie pentru filtre AdBlue®  
MERCEDES-BENZ
• Pentru acționarea capacului carcasei filtrului la schimbarea elementului filtrant al  

filtrului AdBlue® (element filtrant uree) la autoutilitare MERCEDES-BENZ  
cu motoare Blue-Tec® de ex. Actros, Atego, Axor, Econic

• Cuplul de strângere recomandat de către producător (a se respecta specificația 
producătorului) se realizează de ex. cu cheia dinamometrică HAZET 6110-1 CT

• Variantă constructivă forjată

Cheie pentru filtre de  
ulei de la autoutilitare 
• Pentru acționarea filtrelor de ulei, de ex. de la 

MANN și MAHLE/KNECHT
• De ex. pentru: Volvo, SCANIA, RENAULT, MAN, IVECO,  

FIAT, FODEN, IRISBUS, ASTRA, CATERPILLAR, 
LIEBHERR, JOHN DEERE, KOMATSU, FAUN, 
MITSUBISHI

• Cuplul recomandat de către producătorul autovehiculului 
poate fi realizat sigur, de ex. cu o cheie dinamometrică 
HAZET (atenție: respectați valoarea cuplului de 
strângere specificată de către producători)

Pentru peste  
1600 de 
utilizări!

Desfacerea și 
strângerea în condiții 

de siguranță a 
capacelor carcaselor 

filtrelor de ulei!

hexagonhexagon

hexagon

pentadecagon
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4800-1 4800-2

4800-25

4800-21 A

4800

 Made in Germany 

4800-4 A
4800-5 A

4800-23
4800-18

4800-28

4800-16

4800-26

4800-3

4800-20

4800-29

4800-17

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

Piese individuale
Pompă si adaptoare pentru radiatoare

1 EAN-No. 
4000896 +

4800-1 • Pompă radiator
• Până la 2.5 bar

022243

4800-2
• Piesă intermediară furtun flexibil 022274

4800-3 • Amazone Pantera
• CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres
• DAF 45 an fabr. 05/1991 → 12/2000
• DOOSAN excavator pe roți S ∙ excavator pe șenile DX
• FENDT
• KAESER Mobilair
• LIEBHERR A308-316
• MASSEY FERGUSSON cu rezervor nr. 180224M92 și 4296015M1
• MERCEDES-BENZ Vito ∙ Viano ∙ Solaris
• Motostivuitor cu furcă NISSAN
• PUTZMEISTER BSA 1409
• SCANIA Vabis
• CASE Quadtruc, Magnum

022281

4800-4 A •  Motoare DEUTZ 3.6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V  
și 4V Genset 250kV

• HATZ 4H50tic
• IVECO Eco Daily cu capac de închidere albastru
• CASE Puma, SBS, LBS, Optum, Maxxum, CVX
• NEW HOLLAND TVT, T7, T7 Elite Pack, T6
• FENDT Vario an fabr. 2000 → combină de cosit și treierat seria L
• CLAAS Arion, Axion

156504

4800-5 A • Compresor COMPAIR Mobil cu vas de expansiune VW
• FENDT Farmer 300 an fabr. 1988 → ∙ tip 500 ∙ tip 700 ∙ Vario an fabr. 1988 → 2000
• Motostivuitor cu furcă LINDE
• PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D
• RENAULT Midlium an fabr. 01/2000 → 12/2013
• Volvo FE an fabr. 05/2006 → ∙ FL an fabr. 03/2000 →

161843

4800-16  
• Motoare DEUTZ KHD1015 ∙ D2008 ∙ D2009 ∙ TD2.9 L4 ∙ TCD3.6 ∙ BFM1013 ∙ 

BFM2012 ∙ TCD2013 2V ∙ BFM1015 ∙ TCD2015 V8 ∙ V6 ∙ M ∙ TCD 12.0 și 16.0
• MERCEDES-BENZ Sprinter an fabr. 1999 → tip 170 ∙ 208 ∙ 611

098507

4800-17 • Tractoare JOHN DEERE din seriile de fabricație 5, 6, 7, 8 precum și 9 ∙ Mașini de tocat  
de câmp din seriile 8000 și 9000 ∙ Stropitoare de câmp autopropulsată R4040, R4050,  
R4140 precum și 4150 ∙ Secerătoare W170 ∙ Mașini de cules bumbac CP690 ∙ Excavator  
160DLC · Buldozer pe șenile 700J ∙ ÎNCĂRCĂTOARE PE PNEURI WL53, WL56

• Excavator HITACHI ZAXIS 6
• HAGIE STS 10, 12, 14 și 16

109661

4800-18  • MERCEDES-BENZ Sprinter de la 2006, Viano de la 2003 128815

4800-20 • IVECO Euro-Star ∙ Euro-Tech ∙ Euro-Truck ∙ Daily cu capac de închidere negru
•  MAN F90 ∙ F2000 ∙ TGA an fabr. 03/2000 → ∙ TGL an fabr. 04/2005 → ∙ TGM an 

fabr. 10/2005 → ∙ TGS an fabr. 10/2007 → 01.2012 ∙ TGX an fabr. 10/2007 → 
01.2012

• MERCEDES-BENZ NKW Actros ∙ Atego 1217 an fabr. → 1999 ∙ Eco 8401 ∙ SK1728  
Antos ∙ Arocs ∙ Atego an fabr. 1998 → 2013 ∙ Axor an fabr. 09/2001 → 10/2004 ∙  
Econic ∙ Zentros

• CLAAS Xerion, Tucano

144242

4800-21 A • Autoutilitare VOLVO
• Autobasculantă articulată

162185

4800-23 • Autocamion ISUZU
• Autovehicule utilitare MITSUBISHI Fuso Canter
• Motostivuitor cu furcă NISSAN
• YALE GDP/GLP 16-30

144273

4800-25 • Autobuze MAN gen Lions Coach ∙ Lions Star ∙ Lions Comfort ∙ Lions City
• MERCEDES-BENZ Citaro an fabr. 01/1998

203857

4800-26
• DAF CF și XF Euro 6 începând cu 2013 214495

4800-27
• MERCEDES-BENZ Atego începând cu anul de fabr. 2014 214501

4800-28 • MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 cu vas de expansiune HEYCO începând  
cu anul de fabr. 2014 214518

4800-29
• SCANIA 143, seriile G /P și R 222780

SISTEMUL DE RĂCIRE

NOU!

Making-of: ședința foto pentru imaginea de pe copertă
• Cinci influenceri TV
•  Un fotograf și patru  

oameni în culise
• 500 de fotografii 
•  Ședință foto de șapte ore
• Distracție fără sfârșit
•  #gemachtfuermacher 

(Realizat pentru producatori)

NOU!
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4802-1, EAN-No. 4000896200030

4800/8, EAN-No. 4000896216499

 Made in Germany 

 Made in Germany 

64800/6, EAN-No. 4000896216482

 Made in Germany 

hazet_truck_official 

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

Dispozitiv de vidare cu 
vacuum pentru radiatoare 
de autoutilitare
• Debit mai rapid al lichidului de răcire:  

80 l în cca. 20 de minute
• Fără pierderi de lichid de răcire prin revărsare  

din sistemul de răcire
• Nu mai este necesară comanda separată prin 

dispozitive de testare și diagnoză
• Verificarea prin vid a etanșeității sistemului  

de răcire înainte de umplere
• Umplere fără bule a circuitului de răcire și 

încălzire la autocamioane, autobuze, mașini 
agricole și de construcții

• Utilizabil în combinație cu adaptoare individuale  
sau universale (a se vedea tabelul de la pagina 5)

Urmăriți-ne pe Instagram!

HAZET și 1868 alte persoane 

apreciază asta

80 de litri în  
20 de minute!

Special pentru  
mașini agricole! 

Casetă de adaptoare pentru radiator la autoutilitare
• Verificări ale neetanșeităților la sistemele de răcire și circuitele de încălzire
• Pompă de radiator 4800-1 până la 2.5 bari
• 4800-2 piesă intermediară furtun flexibil
• 4800-3 adaptor radiator pentru DAF 45 anul fabricației 05/1991 → 12/2000, DOOSAN 

excavator pe pneuri S, excavator pe șenile DX, KAESER Mobilair, LIEBHERR A308-316, 
MERCEDES-BENZ Vito, Viano, Solaris, NISSAN stivuitor cu furcă, PUTZMEISTER BSA 
1409, SCANIA Vabis 

• Adaptor radiator 4800-5 A pentru compresor COMPAIR Mobil cu vas de expansiune VW  
Stivuitor cu furcă LINDE, PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D, RENAULT Midlium  
an fabr. 01/2000 → 12/2013, Volvo FE an fabr. 05/2006 → FL an fabr. 03/2000 →

• 4800-25 adaptor radiator pentru autobuze MAN precum: Lions Coach, Lions Star,  
Lions Comfort, Lions City, MERCEDES-BENZ Citaro anul fabricației 01/1998,  
IVECO Euro-Star, Euro-Tech, Euro-Truck, Stralis, Daily cu închizătoare neagră, MAN F90, 
F2000, TGA anul fabricației 03/2000 →, TGL anul fabricației 04/2005 → ,  
TGM anul fabricației 10/2005 → , TGS anul fabricației 10/2007 → 01/2012,  
TGX anul fabricației 10/2007 → 01/2012, MERCEDES-BENZ vehicule utilitare Actros,  
Atego 1217 anull fabricației → 1999, Eco 8401, SK1728 Antos, Arocs, Atego anul 
fabricației 1998 → 2013, Axor anul fabricației 09/2001 → 10/2004, Econic, Zentros

• 4800-26 adaptor radiator pentru DAF CF, XF Euro 6 anul fabricației 2013 →
• Adaptor radiator 4800-27 pentru MERCEDES-BENZ Atego an fabr. 2014 →
• Adaptor radiator 4800-28 pentru MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 cu  

vas de expansiune HEYCO an fabr. 2014 → MAN TGX, TGS EURO 6 cu  
vas de expansiune HEYCO an fabr. 2012 →

• Alocare pe tipuri de vehicule: www.hazet.de → Consilier de utilizare →  
adaptor radiator 4800

Tester sistem de răcire pentru mașini agricole
• Verificări ale neetanșeităților la sistemele de răcire și circuitele de încălzire
• Pompă de radiator 4800-1 până la 2.5 bari
• 4800-2 piesă intermediară furtun flexibil
• Adaptor radiator 4800-3 pentru AMAZONE Pantera, CLAAS Jaguar ∙ Lexion ∙ 

Scorpion ∙ Ares ∙ Atles ∙ Ceres, FENDT, MASSEY FERGUSSON cu vas  
nr. 180224M92 și 4296015M1, CASE Quadtruc ∙ Magnum

• Adaptor radiator 4800-4 A pentru CASE Puma ∙ SBS ∙ LBS ∙ Optum ∙ Maxxum ∙ 
CVX, NEW HOLLAND TVT ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ T6, FENDT Vario an fabr. 2000 →  
Combină agricolă seria L, CLAAS Arion ∙ Axion, motoare DEUTZ 3.6 PowerPack ∙ 
BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V și 4VGenset 250kV

• Adaptor de radiator 4800-5 A pentru FENDT Farmer 300 an fabr. 1988 → ∙  
tip 500 ∙ tip 700 ∙ Vario an fabr. 1988 → 2000

• 4800-20 adaptor radiator pentru CLAAS Xerion ∙ Tucano precum și toate 
mașinile CLAAS noi cu rezervor de compensare MERCEDES-BENZ

• Alocare pe tipuri de vehicule: www.hazet.de → Consilier de utilizare →  
adaptor radiator 4800

Consultant pentru 
aplicații

Consultant pentru 
aplicații

AGRAR

SISTEMUL DE RĂCIRE
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90 – 140 mm

2195, EAN-No. 4000896014101

2195-1, EAN-No. 4000896228898

 Made in Germany 

b
Ä 14 mm

2784-14, EAN-No. 4000896155583

 Made in Germany 

Ä 12 mm

18 mm

4971-11, EAN-No. 4000896218257

 Made in Germany 

Ä 13 mm

g134969-612, EAN-No. 4000896204281 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

2872 SZ n 9

t 9

 Made in Germany 

2872 E

 Made in Germany 

b 9

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

AER COMPRIMAT | FRÂNE

 
 

 
 

 
Suprafața cheii  

are o formulă 
gravată cu laser 
pentru calculul  
lungimii active 

corecte!

9 Antrenare  
pentru chei 
dinamometrice!

9 Antrenare  
pentru chei 
dinamometrice!

Nu sunt necesare 
alte unelte!Cheie pentru filtre tip cartuș

• Pentru demontarea cartușelor de granulat
• Variantă constructivă forjată
• MAN-No. 8099606-0307

Cap șurubelniță-cheie tubulară  
pentru etriere de frână
• Pentru acționarea îmbinării filetate a etrierelor de frână 

(KNORR-BREMSE) la autocamioane MERCEDES-BENZ LKW de ex. Actros

Dispozitiv de repoziționare a etrierelor  
de frână KNORR-BREMSE
• Pentru acționarea dispozitivului de ajustare la frânele cu disc KNORR-BREMSE 
• Pentru reglarea etrierului de frână KNORR-BREMSE cu ajutorul cheii tubulare
• Profil special cu 11 dinți 
• Adecvat pentru etriere de frână KNORR-BREMSE la autocamioane, autobuze, 

trailere și axe de remorci de toate mărcile
• Lungime: 18 mm

Unealtă de desfacere a racordurilor rapide  
pentru aer comprimat
• Desfacerea fără probleme a racordurilor rapide cu X 6, 8, 10, 12 mm
• Este posibilă acționarea cu cheie fixă Ä 13 mm (HAZET 600 N-13), nu sunt  

necesare alte unelte auxiliare
• Pentru racorduri tip fișă DIN 74324 6 x 1.0, 8 x 1.0, 10 x 1.0, 12 x 1.5, 12 x 2.0 mm
• Permite separarea conductelor contaminate de racordurile tip fișă
• Utilizare de către o singură persoană
• Prevenirea rănirilor
• Economie de timp și, astfel, de costuri

Cheie pentru filtre tip cartuș
• Cartușul cu granule cu inel de prindere este montat  

la uscătoarele de aer KNORR-BREMSE cu frână de  
parcare electronică (EPB)

• RENAULT Trucks seria de fabricație T și C precum și la Volvo FH
• Este posibilă strângerea comandată prin cuplu, prin intermediul pătratului 

integrat de 12.5 mm (½") de ex. cu cheia dinamometrică HAZET 5120-3 CT
• Acționarea cartușului cu granule cu inel de prindere

1 Pentru acționarea îmbinărilor filetate ale etrierului  
de ex. la

n 
mm K EAN-No.  

4000896 +

2872 SZ-24 Etrier de frână SAF, MERCEDES-BENZ Atego și Actros Ä 24 219.0 204175

2872 SZ-26 DAF XF95/XF105/XF Ä 26 219.0 203727

2872 SZ-27 MERCEDES-BENZ Atego, Actros, autobuze KÄSSBOHRER Ä 27 220.5 207183

9 Cheie inelară cu cap de lovire 
(dublu-hexagonală) cu 2 suprafețe  
de lovire, pentru autoutilitare 
• Profilul dublu hexagonal permite aplicarea și pe  

îmbinări filetate greu accesibile
• Cheie cu locaș pătrat de 20 mm (¾") pentru strângerea 

profesională a șuruburilor cu cheia dinamometrică HAZET  
conform specificațiilor producătorilor

• Suprafața cheii are o formulă gravată  
cu laser pentru calculul lungimii  
active corecte

1 t K 5 Lungimea 
activă mm

Lățimea 
capului mm

Grosimea 
capului mm

EAN-No.  
4000896 +

2872-E18 E 18 215 573 120 30 12 201235

2872-E20 E 20 216 577 120 32 12 201242

2872-E24 E 24 219 588 120 38 12 201259

Cheie de impact TORX® cu  
2 suprafețe de lovire 
• Pentru desfacerea și strângerea șuruburilor TORX®  

de la îmbinările filetate ale etrierelor de frână  
la puntea față și la punțile portante suplimentare  
ale autocamioanelor

• Utilizarea cheilor la demontarea și montarea îmbinărilor filetate 
ale etrierelor face să nu mai fie necesară demontarea pârghiei 
barei de direcție

• Este posibilă strângerea profesională a șuruburilor cu cheia 
dinamometrică datorită antrenării de 20 mm (¾") inserate,  
conform datelor producătorului

• De ex. pentru MAN TGL TGM deschiderea cheii: E 18, E 20, E 24
• 2872-E20 de ex. la punți de remorcă Schmitz Cargobull

NOU!



8

9 

N 9 4

N
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2784-T60/4, EAN-No. 4000896188611

 Made in Germany 
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4956-3, EAN-No. 4000896219032
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797, EAN-No. 4000896031825

 Made in Germany 

4968-6, EAN-No. 4000896218431

©
10 x 10 mm

265 mm

155 mm

 Made in Germany  Made in Germany 

r 82872 FS-24, EAN-No. 4000896209989

 Made in Germany 

r
Ä 24 mm

g16

g16

4968-1618, EAN-No. 4000896177684

 Made in Germany 

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

Transmiterea sigură 
a puterii către 
dispozitivul de 
repoziționare! 

Set de capete de șurubelnițe - chei tubulare  
pentru discuri de frână
• Pentru acționare mecanică
• Pentru acționarea îmbinărilor filetate de la discurile de frână la  

MERCEDES-BENZ Actros 

Șubler pentru discuri de  
frână/calibru de grosime
• Măsurarea este posibilă fără demontarea roților
• Măsurare facilă direct pe vehicul în cadrul  

recepțiilor directe în prezența clientului
• Domeniul de măsurare: 0 – 60 mm
• Mânuire simplă
• Notă: informații privind limitele de uzură –  

vă rugăm respectați datele producătorului vehiculului!

Dispozitiv de repoziționare a frânelor
• Repoziționarea etrierelor de frână WABCO fără demontarea cilindrului de frână 
• Accesibilitate bună la dispozitivul de repoziționare 
• Acționare simplă datorită mânerului HAZET cu 3 componente 
• Acționare cu cheia cu clichet HAZET consacrată 
• Capul de cheie special din cheia cu clichet garantează transmiterea sigură  

a puterii către dispozitivul de repoziționare 
• Pentru etriere de frână WABCO la MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Arocs
• Lungimea totală: 450 mm

Clește pentru arcurile de frână
• Cu gheară mobilă
• Pentru plăcuțe de frână lipite și nituite  

(frâne cu tamburi spate)
• Suprafață: cromată

Pilă pătrată pentru etriere de frână
• Varianta constructivă extrem de îngustă
• Pentru înlăturarea facilă a pulberii de frânare întărite,  

a murdăriei și ruginii de pe etrierul de frână al furgonetelor

Cheie inelară cu cap de lovire 8  
(dublu-haxagonală) cu 2 suprafețe de lovire, 
pentru autoutilitare 
• Fără demontare a roții nici în cazul îmbinărilor filetate ale cilindrilor de frână 

care pătrund adânc în jantă 
• Utilizare la autocamioane, autobuze, remorci și punți de trailere, fără demontarea roții
• Pentru desfacerea, respectiv strângerea îmbinărilor  

filetate de la cilindrii de frână
• Formulă imprimată cu laser pentru conversia rapidă a  

cuplului de strângere prescris de producător
• 2 suprafețe de lovire permit o aplicare țintită 

a forței prin intermediul unui ciocan
• Economie de timp (cca.): 20 min

Alezoare ABS pentru autoutilitare
• Pentru curățarea locașului senzorului ABS, de ex. la toate autocamioanele MAN
• Tăișuri x 16 mm pe 18 mm
• Lungime funcțională: 85 mm

SERVICE FRÂNE

Demontarea cilindrilor de 
frână  

fără demontarea roții!

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

Disponibile 
începând din  

mai 2020!
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3 4972-1/3, EAN-No. 4000896215799

4972-1, EAN-No. 4000896215423 4972-2, EAN-No. 4000896215393

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

85 % …

80 % …

100 % …

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

SERVICE FRÂNE

De dragul sănătății dvs. –  
Mențineți-vă spatele în formă!

… dintre ateliere nu dispun de o platformă  
de ridicare și lucrează de pe pardoseală.

… eliminarea solicitării spatelui la  
demontarea și montarea etrierelor de  
frână și butucilor de roată datorită  
sistemului de asistență la ridicare.

… dintre afecțiunile spatelui sunt cauzate  
de ridicări ale unor obiecte grele!

Sistem de asistență la ridicarea autoutilitarelor
• Permite lucrul în condiții de siguranță și cu protejarea spatelui, în condiții de spațiu  

redus în pasajul roții la autocamioane, autobuze, trailere și punți de remorci
• Facilitare substanțială la demontarea și montarea etrierelor de frână și butucilor de roată datorită  

sistemului de asistență la ridicare
• Lucrul cu protejarea spatelui
• Nu este necesară o a doua persoană
• Facilitează aplicarea șuruburilor
• Susținerea în condiții de siguranță a componentelor grele
• Luarea în considerare a diverselor condiții de montaj pentru etrierul de frână
• Mișcarea în condiții de siguranță cu componente suspendate
• Este posibilă manevrarea cu o singură mână prin intermediul unui fus
• Conținut:

 − Sistem de asistență la ridicare 
 − Suport etrier de frână
 − Unealtă de susținere a butucului de roată

Suport pentru etrier de  
frână autoutilitare
• Lucrul în condiții de siguranță și cu protejarea 

spatelui, în condiții de spațiu redus în pasajul roții la 
autocamioane, autobuze, trailere și punți de remorci

• Facilitează aplicarea șuruburilor
• Luarea în considerare a diverselor  

condiții de montaj al etrierelor de frână
• Operare simplă
• Nu este necesară o a doua persoană

Lagăr pivotant
• Pentru demontarea și montarea etrierelor de frână  

la autocamioane, autobuze, trailere și punți de 
remorci care sunt montate în „poziția diagonală  
a acelor de ceas între orele 20:00 și 17:00“

• Legați lagărul pivotant cu suportul pentru etrierul de 
frână și poziționați-l, de ex. cu un cărucior elevator, 
sub etrierul de frână. Astfel devine posibilă acum 
o introducere simplă a șuruburilor chiar și în poziții 
nefavorabile

• În combinație cu suportul pentru etrierul de frână 
HAZET-No. 4972-1

Împreună o echipă de vis!
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9 4937-80,  
EAN-No. 4000896199006

4937-117/2,  
EAN-No. 4000896199242

4937-62,  
EAN-No. 4000896199020

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

94937-92,  
EAN-No. 4000896201952

 Made in Germany 

4937-7588, EAN-No. 4000896202003 

 Made in Germany 

PüPPi@Work

pueppi.at.work

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

REPARAȚII PUNȚI

• Din 2014 conducătoare a utilajelor pentru construcții

•  Conduce în momentul de față un încărcător pe  
pneuri Cat® 950M 

•  Cunoscută din serialul TV german „Trecker Babes“  
pe canalul Kabel Eins

Ce contează pentru mine: 

• Fiabilitate 

• Flexibilitate 

• Promptitudine

• Calitate pe termen lungCând intervin dificultăți, nu se coboară,  
se prinde centura! 

Totul sub privire!  
Cu acest buton identifici rapid 
cu care unelte poți rezolva o 
reparație fiabilă și în tehnica 
agricolă!

Cheie de impact  pentru arbori cardanici la autoutilitare
• Deosebit de adecvate pentru reparații pe traseu, unde nu există canal de lucru
• Permit desfacerea îmbinărilor filetate, de cele mai multe ori foarte strânse, ale arborelui cardanic, inclusiv  

în condiții de spațiu restrâns
• Incl. formulă imprimată cu laser pentru conversia rapidă a cuplului de strângere prescris de producător
• 2 suprafețe de lovire permit aplicarea precisă a forței prin intermediul unui ciocan
• Deosebit de stabile și cu capacitate de încărcare mare
• Lungime: 215 mm

1 Utilizare l 
mm

EAN-No.  
4000896 +

4937-19 Îmbinările filetate ale arborelui cardanic la MERCEDES-BENZ Ä 19 215645

4937-21 Îmbinările filetate ale arborelui cardanic la MAN Ä 21 215638

Manșon de montaj pentru 
autoutilitare SAF –  
filet M75 x 1.5 dreapta/stânga
• Manșonul dispune de un filet M 75 x 1.5  

atât pe stânga, cât și pe dreapta
• Pentru punți SAF cu frâne cu disc și cu frâne cu tambur  

cu suport de rulment cu x 88 mm
• Doar o singură ridicare a unității rulment (rulment + disc 

de frână + butuc de roată) cu o greutate de cca. 40 kg 
pe manșonul de montaj, apoi împingere până în suportul 
rulmentului 

• x exterior: 88 mm
• Antrenarea este posibilă cu 

ajutorul barei transversale 
sau fără unelte suplimentare 
(suprafață de prindere)

Clips 360°

9 Antrenare 
pentru chei 
dinamometrice!

Set de chei cu gheare pentru 
puntea spate la autoutilitare 
MERCEDES-BENZ
• Pentru reparații și lucrări de întreținere în zona punții spate
• Pentru MERCEDES-BENZ Actros, punte spate hipoidă 

HL, HL 8
• x interi or: 117 mm
• Lungime cu tub de ghidare (totală): 200 mm
• 6 gheare, lățimea ghearei: 9.8 mm
• Cu tub de ghidare
• x exterior: 60 mm
• Lungime (totală): 185 mm

Cheie tubulară octogonală 
pentru piulița de axă la 
autoutilitare, Ä 80 mm
• Pentru demontarea / montarea piuliței octogonale a 

punții față situată în fața discului de frână
• SCANIA seria de fabricație R, seria de fabricație 4, 

seria de fabricație 124 I – 144 I – etc.
• Adecvată pentru pistol de impact, de ex. HAZET 9013 M
• Precizie înaltă de reglare
• Suprafețe paralele pentru îmbinare  

perfectă prin forță pe piulițele de ax
• Construcție masivă: înaltă 

stabilitate (a formei), 
inclusiv la cupluri de 
desfacere sau de 
strângere foarte mari

Cheie cu gheare pentru puntea 
spate MERCEDES-BENZ
• Cheie cu gheare pentru piulițele punții spate
• MERCEDES-BENZ Actros, Atego (execuție grea): 

punte spate LN2, SK 
• Cu guler de ghidare exterior
• x interior: 62.8/70 mm
• 6 gheare situate în interior,  

lățimea ghearei: 7.5 mm
• Lungime (totală): 85 mm

Cheie cu gheare pentru 
puntea față autoutilitare MAN
• Cheie cu gheare pentru: autocamioane MAN: E 2000 

(ÖAF), F 2000, M 2000 L, M 2000 M
• MAN TGA, TGM, TGS, TGX
• Autobuze MAN: Lions City, Lions Classic, Lions Coach, 

Lions Regio, Lions Star precum și modele constructive 
mai vechi, șasiuri

• NEOPLAN Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner
• TEMSA Diamond, autocare VISEON cu plafon înalt
• Diametru: 114 mm

Piuliță punte Piuliță crenelatăPiuliță crenelată

AGRAR
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 Made in Germany  Made in Germany 

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

REPARAȚII PUNȚI

Set de chei universale pentru  
piulițe de ax și piulițe crenelate
• Pentru demontarea și montarea exactă, de ex. a piulițelor hexagonale, octogonale, 

crenelate, cu găuri frontale, cu două găuri, cu găuri în cruce etc.
• Domeniul de strângere: 35–170 mm
• Cuplul (max.): 700 Nm
• 16 piese în suport din spumă moale în sistem HAZET-Safety-Insert 

Set de chei cu gheare pentru puntea spate la  
autoutilitare MAN și MERCEDES-BENZ
• Pentru reparații și lucrări de întreținere la butucul roții, rulmentul roții sau discul de frână
• Pentru MAN și MERCEDES-BENZ 10 t și 13 t AP punte hipoidă și punte portantă suplimentară 

N7/4, autobuz 0305G, 0405G
• MAN reductor planetar puntea spate seria F H7, HD7
• Punte hipoidă spate seria F HY-1175, HDY-1175
• x interior: 103 mm
• Lungime cu tub de ghidare (totală): 140 mm
• 6 gheare, lățimea ghearei: 11.5 mm
• Cu 2 tuburi de ghidare interschimbabile
• x exterior: 51.5 mm, 66.5 mm
• Lungime (totală): 135 mm

Set de chei cu gheare pentru puntea spate  
la autoutilitare MERCEDES-BENZ
• Pentru lucrări de demontare / montare la axa spate precum și reparații  

și lucrări de întreținere la butucul roții, rulmentul de roată sau discurile de frână
• MERCEDES-BENZ punte planetară, gen punte portantă suplimentară NR7/4
• MERCEDES-BENZ la reductorul planetar punte spate (punți Europa) de 10 t și 13 t
• MERCEDES-BENZ punte cu reductor planetar 7 t AL7/1
• x interior: 101.5 mm
• Lungime cu tub de ghidare (totală): 140 mm
• 12 știfturi, lățime știft: 11.4 mm
• Cu 3 tuburi de ghidare interschimbabile
• x exterior: 50, 51, 53 mm
• Lungime (totală): 85 mm 

Set de chei cu gheare pentru autoutilitare  
MAN, MERCEDES-BENZ
• Pentru reparații și lucrări de întreținere la butucul roții, rulmentul roții sau discul de frână
• De ex. pentru puntea față MAN TGL începând cu anul de fabr. 2000 și puntea spate L 2000 

MERCEDES-BENZ Atego HL2, 814 Vitaro
• Cheie cu gheare pentru punte spate, x interior: 87 mm
• Lungime (total): 65 mm
• 6 gheare, lățimea ghearei: 10 mm
• Cu 2 tuburi de ghidare interschimbabile
• x exterior: 49 mm, 57 mm
• Lungime cu tub de ghidare (totală): 140 mm

Cheie capac de roată 
autoutilitare, X 110 mm și  
120 mm pentru capace de  
roți plat-ovale BPW
• Pentru punți BPW Eco și Eco Plus
• Formă perfect potrivită pentru conturul BPW  

x 110 mm, respectiv x 120 mm

Manșon de montaj pentru 
autoutilitare MAN – filet  
M75 x 1.5
• Manșon de montaj pentru protecția filetului pe ax la 

demontarea și montarea rulmentului
• Utilizare la MAN TGL, TGM, seria L, HL 2
• Doar o singură ridicare a unității rulment (rulment + disc  

de frână + butuc de roată) cu o greutate de cca. 40 kg  
pe manșonul de montaj, apoi împingere până în suportul  
rulmentului cu x 82 mm

• Filet: M75 x 1.5
• x exterior: 82 mm
• Antrenare posibilă cu ajutorul barei transversale sau 

fără unelte suplimentare (suprafață de prindere striată) 

Manșon de montaj pentru 
autoutilitare MERCEDES-BENZ 
– filet M75 x 1.5
• Manșon de montaj pentru protecția filetului de pe ax  

la demontarea și montarea rulmentului
• Utilizare la MERCEDES-BENZ Atego, Atego 2, Tourino
• Doar o singură ridicare a unității rulment (rulment + disc 

de frână + butuc de roată) cu o greutate de cca. 40 kg  
pe manșonul de montaj, apoi împingere până în suportul 
rulmentului cu x 78 mm

• Filet: M75 x 1.5
• x exterior: 78 mm
• Antrenare posibilă cu ajutorul barei transversale sau fără 

unelte suplimentare (suprafață de prindere striată)

1 Antrenare K EAN-No.  
4000896 +

4937-110 0 110 199273

4937-120 9 141 210459

Piuliță crenelată Piuliță crenelată

Piuliță crenelată

Capace roată
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Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

REPARAȚII PUNȚI

Set de chei tubulare piuliță de ax la 
autoutilitare DAF, RENAULT, Volvo
• Parte antrenată hexagonală: Ä 105 mm
• Antrenare: 25 mm (1") precum și hexagon exterior Ä 60 mm
• Tubul de ghidare ce poate fi înșurubat facilitează utilizarea flexibilă
• DAF cu tub de ghidare
• RENAULT, Volvo fără tub de ghidare
• Cu guler de ghidare exterior

1 Antrenare Ieșire
S Utilizare EAN-No.  

4000896 +

4937-85 g Ä 36 85 SAF punți de trailer și de remorci 204267

4937-90 g Ä 36 90 IVECO Daily 6.5 t; 7.0 t 199280

4937-95 9 95 IVECO Stralis și Eurofire, MERCEDES-BENZ  
Discos-Trailer, BPW Eco plus

199457

Cheie tubulară pentru piulița de 
ax la autoutilitare

Set de chei cu gheare pentru  
puntea spate la autoutilitare MAN
• Pentru MAN TGX, TGA, TGS de ex. punte spate: HY 1350
• Antrenare pătrat: 25 mm (1") precum și hexagon exterior: Ä 60 mm
• 6 gheare, lățime: 11 mm
• x interior: 134.5 mm
• x interior (gheară-gheară): 118 mm
• x exterior: 148.5 mm

Manșon de montaj pentru autoutilitare  
MAN – filet M100 x 1.5
• Manșon de montaj pentru protecția filetului pe ax la demontarea și montarea 

rulmentului
• Utilizare la MAN TGX, TGA, TGS de ex. pentru puntea MAN HY 1350 (13 t)
• Doar o singură ridicare a unității rulment (rulment + disc de frână + butuc de 

roată) cu o greutate de cca. 40 kg pe manșonul de montaj, apoi împingere 
până în suportul rulmentului cu x 105 mm

• Filet: M100 x 1.5
• x exterior: 105 mm
• Antrenare posibilă cu ajutorul barei transversale sau fără unelte suplimentare  

(suprafață de prindere striată) 

Dispozitiv de separare pentru roțile duble
• Separarea facilă a anvelopei exterioare înțepenite în cazul anvelopelor duble 
• Adecvată pentru punți cu frânare cu disc și cu tambur 
• Unealtă acționată manual, nivel redus de forță aplicată
• Adecvată pentru toate tractoarele, autobuzele, trailerele și punțile de remorci
• Mod de lucru: 

 − Introduceți piesele de presare prin intermediul fusului prin orificiile jantei
 − Fusul aplică forța necesară și desface anvelopele duble exterioare de  
pe butuc

Conținut (set de 4 piese):
 − 1 reazem pentru marginea jantei cu suport de preluare a fusului (sferă),  
x 44 mm
 − 1 fus M24 x 2.0 cu antrenare hexagonală Ä 17 mm
 − 1 piesă de presare mărimea 1 x 48 x 40 mm
 − 1 piesă de presare mărimea 2 x 50 mm

„Cheia către succes este 
precizia ajustajelor și 
transmiterea forței!“

Püppi@Work

Introduceți reazemul pentru muchia jantei pe  
elementul de preluare de la capătul fusului.

În funcție de forma constructivă a jantei, selectați una  
dintre cele două piese de presare (reazem de presare)  
și înșurubați-o pe fus.

Poziționați unitatea într-o muchie a jantei. Atenție: canelura  
reazemului pentru muchia jantei trebuie se se așeze cu fixare 
prin formă pe muchia jantei din spate.

Acționați fusul până când piesa de presare  
(reazem de presare) este așezată pe partea  
interioară a găurii jantei.

Acționați sistemul de antrenare SW 17 al fusului, până când 
janta exterioară se desprinde de cea interioară.

3 utilizări – 
1 singură cheie!



13

1779-3, EAN-No. 4000896135998

 Made in Germany 

1790-3, EAN-No. 4000896145454

 Made in Germany 
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 Made in Germany 

 Made in Germany 
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 Made in Germany 
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Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

REPARAȚII PUNȚI

Extractor universal pentru 
articulații sferice
• Utilizare universală, de ex. pentru autocamioane, 

seria de construcție ușoară
• Deschidere fălci a: 32 mm
• Domeniul de strângere sb: 85 mm

Extractor pentru 
articulații sferice 
• Pentru extragerea pivoților articulațiilor sferice 

de pe levierele de direcție, ansamblurile de 
bielete, stabilizatoare 

• Deschidere fălci a: 40 mm
• Domeniul de strângere sb: 85 mm

Extractor pentru 
articulații sferice
• Pentru extragerea fără efort a pivoților de 

articulații sferice și demontarea în condiții 
de siguranță a articulațiilor sferice

• Cu susținere hidraulică
• Încărcare (max.): 12 t

Extractor pentru articulații 
sferice
• Pentru extragerea pivoților articulațiilor sferice  

de pe ansamblurile de bielete, stabilizatoare etc.
• Deschidere fălci a: 55 mm
• Adâncime de tensionare st: 80 mm
• Lățime b: 77 mm
• De ex. pentru autoutilitare, MAN, MERCEDES-BENZ etc. 

Set de capete de chei tubulare pentru pistoale  
de impact, mașini de înșurubat mecanice
• Antrenarea de 20 mm (¾") permite transmiterea unor forțe de  

desfacere mari
• Pentru îmbinări filetate de ex. la șasiuri, instalații de frână (suporturile  

de frână), motoare și amortizoare
• Antrenare la alegere cu 12.5 (½")), g 24 mm sau cu adaptor  

HAZET 1003 S-1
• Cu gaură pentru știft de siguranță sau arc de siguranță  

și canelură pentru garnitura inelară

Oțel special,  
zincat!

Antrenarea 9 permite 
transmiterea unor forțe 

de desfacere mari!

1 Ieșire Mărimi EAN-No.  
4000896 +

985 S/11 b 14, 17 și 19 în variante de execuție scurtă și lungă 211951

990 S/11 P 14, 16 și 18 în variante de execuție scurtă și lungă 162406

1104 S-32
• Pentru acționare mecanică
• Cu bolțuri de eliberare pentru siguranțele cu știft
• Suprafață: fosfatată

1004 S-32
• Variantă de cheie tubulară hexagonală deosebit de lungă, de  

ex. pentru șuruburi/piulițe de roată îngropate la autoutilitare
• Pentru acționare mecanică 
• Suprafață: fosfatată

1004 S-33
• Variantă extra-lungă
• De ex. pentru șuruburi/piulițe de roată îngropate la autoutilitare
• Cu gaură pentru știft de siguranță sau arc de siguranță și  

canelură pentru garnitura inelară

Șlefuitor pentru butuci de roată
• Pentru curățarea optimă a butucilor de roți  

și a discurilor de frână
• Cu fixare cu arici pentru schimbarea rapidă a discurilor 

abrazive
• Cu mandrină hexagonală pentru o fixare mai bună în mașină
• Profil octogonal pentru prinderea sigură și fermă
• x interior (max.): 23 mm
• x discuri abrazive: 56 mm

„Forța nu vine 
întotdeauna de 
la carburant, ci 
și de la unealta 

potrivită!“
Christina ScheibCap de cheie tubulară pentru pistoale de 

impact, mașini de înșurubat mecanice 
(hexagonal) 
• DIN 3129, ISO 2725-1
• Lățimea cheii: 32 mm

Pentru prizoane!  
Fără producere  

de așchii!

Cheie cruce
• Piesă mijlocie forjată

1 1 U EAN-No.  
4000896 +

1790-5 30–34 70 145461

1790-6 36–40 85 145478

1 i K G H c EAN-No.  
4000896 +

1004 S-32 9 400 48.0 44.0 32.0 055784

1004 S-33 9 400 48.0 44.0 32.0 055791

1104 S-32 0 270 48.5 54.0 30.5 002665
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Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

CADRU | ROȚI

Cap de cheie tubulară pentru pistoale 
de impact, mașini de înșurubat 
mecanice (profil special) 
MERCEDES-BENZ
• Profil special optimizat pentru prinderea fără deteriorări a piulițelor  

cu cap plat în construcție ușoară 
• Pentru acționarea piuliței de construcție ușoară de la cadru, cuplajul 

remorcilor tip șa, elementul portant frontal și amortizoarele de vibrații  
cu profil special MERCEDES-BENZ la Actros, Antos, Arocs  
an fabr. 2016 →

• Suprafață: fosfatată
• Partea antrenată: profil canelat

Cheie pentru lovire (profil special)
• Utilizare specială în cazul unui deficit de spațiu, 

condiționat constructiv, și a unei suprastructuri 
poziționate foarte jos a autovehiculelor

• Profil special optimizat pentru prinderea fără deteriorări a 
piulițelor cu cap plat în construcție ușoară

• Pentru acționarea piuliței de construcție ușoară de la cadru, 
cuplajul remorcilor tip șa, elementul portant frontal  
și amortizoarele de vibrații cu profil special 
MERCEDES-BENZ la Actros, Antos, Arocs  
an fabr. 2016 →

• Suprafață: fosfatată

Levier montare anvelope
• Varianta de execuție grea

1 Pentru găuri de jantă  
X 26 mm

EAN-No.  
4000896 +

4937-26/3 M22 x 1.5 de ex.: DAF, FORD, MAN, 
MERCEDES-BENZ, RENAULT, Volvo

199013

4937-27/3 7⁄8"-11G de ex. SCANIA 202010

Set de manșoane de centrare  
pentru autoutilitare
• Pentru montarea rapidă a roților cu umăr înclinat centrat la autocamioane,  

pentru găuri de jantă x 26 mm
• Fără deteriorarea filetului,  

cu centrare exactă a  
jantelor prin intermediul  
manșoanelor strunjite  
conic 

NOU!

1 Tip K EAN-No.  
4000896 +

2784 S-1 scurt 46 213252

2784 S Lg-1 lung 75 218240

scurt

„Pur și simplu, 
să ne ocupăm 

singuri!“
Jule Hanke

1 K 6 EAN-No.  
4000896 +

652 600 1.13 028702

653 456 0.63 028719

1 Tip K EAN-No.  
4000896 +

2784 S-1 scurt 46 213252

2784 S Lg-1 lung 75 218240
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324937-2/32, EAN-No. 4000896222957

4932-17, EAN-No. 4000896159741

 Made in Germany 

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

REPARAȚII PUNȚI

Aplicarea uneltei 

Aplicarea bucșei noi și a uneltei 

Extragerea bucșei defecte 

Introducerea bucșei noi 

Bucșă defectă 

Bucșă montată 

Set unelte lagăre silențioase
• Pentru introducerea și extragerea prin presare, în condiții de siguranță, a bucșelor Silent 

crestate 
• Economie de timp substanțială, pentru că se omite demontarea pieselor punții
• MERCEDES-BENZ Actros 1, 2, 3 începând cu an fabr. 2002 – bucșa barei stabilizatoare
• x 70 mm: MAN TGA,TGS, TGX – lagăr amortizor
• x 68 mm: MAN (arc față) ROR, SAF – lagăr amortizor
• x 66 mm: IVECO Eurostar – cabina șofer
• x 65 mm: MERCEDES-BENZ Actros 1; Atego 1; Axor 1, 2, 3; Econic 1 –  

bucșa barei stabilizatoare
• x 63 mm: DAF
• x 60 mm: MAN TAG, TGS, TGX – lagărul arcului lamelar VA, HA; MERCEDES-BENZ Actros,  

Axor – inelul arcului lamelar; IVECO Eurostar – inelul arcului lamelar; RENAULT Kerax, 
Magnum, Premium – inelul arcului lamelar

• x 58 mm: MERCEDES-BENZ 3229 B, 652, 650; Volvo
• x 56 mm: IVECO Eurostar – cabina șofer
• Introducerea bucșelor Silent crestate cu ajutorul fusului
• Este posibilă utilizarea opțională a cilindrului hidraulic (de ex. HAZET 4932-17)
• Este posibil lucrul în condiții de siguranță prin intermediul centrării bucșei la montare,  

fără înclinare la introducerea prin presare
• Operare de către o singură persoană

Cilindru hidraulic cu 
piston gol
• Cilindru hidraulic compact de 17 tone
• Presiunea de lucru (max.): 700 bar
• Revenire confortabilă a arcului
• Pentru fusul filetat 4932-TR 20  

și piulița 4930-2
• Parte de tracțiune cu filet: M27 x 2, 

alternativ este posibil M42 x 2 prin 
intermediul adaptorului opțional

• Parte de presare cu filet: 2.¼" – 14 UNS
• Filet interior: TR20 alternativ este posibil 

M20 prin intermediul adaptorului opțional
• Cursa: 45 mm
• x exterior: 80 mm
• Înălțime cilindru retractat: 206 mm/

extins: 251 mm
• Inclusiv cuplă, capac de protecție  

și adaptor 4932-M20
• Greutate: 5.5 kg

Urmăriți-ne pe Instagram!

Inclusiv cuplă

Presare sau tragere  
cu 17 tone!
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 Made in Germany 

4685

4685-4, EAN-No. 4000896231126

 Made in Germany 

 Made in Germany 

4685-3, EAN-No. 4000896230730

hazet_truck_official

hazet_truck_official  
#gemachtfuermacher

hazet_truck_official
Remscheid, Germany

#gemachtfuermacher

vc 8

8

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

AGRAR

Extractor cu dorn tip pană cu nas
Scoaterea în condiții de siguranță a penelor cu călcâi din  
roți dințate la mașini agricole.

Cheie tubulară pentru țevi 
• Pentru demontarea/montarea sistemului separator  

Multifinger la mecanismele de tăiere de la combinele  
de cosit și treierat CLAAS, LEXION, TUCANO și AVERO

• Este posibilă acționarea sistemului separator Multifinger prin  
orificiul foarte strâmt de la tamburul de tragere în interior

• Antrenare simplă cu pătratul introdus de 12.5 mm (½"),  
prin intermediul clichetului (de ex. HAZET 916 HP)

• Este posibilă aplicarea unor cupluri la sistemul  
separator Multifinger

• Cu parte antrenată hexagon Ä 24 mm 

Unealtă de acționare CLAAS
• Pentru acționarea manuală a echipamentelor cu 

atașare frontală pentru CLAAS JAGUAR, de ex. 
ORBIS, PICK UP, DIRECT DISC și CORIO CONSPEED

• 3 magneți garantează prinderea în condiții de siguranță  
la elementul de cuplare rapidă

• Poziționare precisă a uneltei pe elementul de  
cuplare rapidă

• Nu este necesar un al doilea muncitor, datorită 
rotirii de către o singură persoană prin intermediul 
clichetului de 12.5 mm (½") (de ex. HAZET 916 HP) 

• Este posibilă rotirea echipamentului cu  
atașare frontală

• Acționarea în siguranță a uneltei, în exteriorul  
zonei de pericole

• Unealtă ușoară din aluminiu
• Adaptată special pentru cerințele din utilizarea  

în câmp 

Urmăriți-ne pe Instagram!

HAZET și 1868 alte persoane 
apreciază asta NOU!

NOU!

AGRAR AGRAR

AGRAR

Demontare/montare cu 
doar o singură unealtă

1 Variantă EAN-No.  
4000896 +

4685-1 drept 222889

4685-2 curbat 222896

drept

curbat
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4670-9/5, EAN-No. 4000896205042

4672-11, EAN-No. 4000896135561
 Made in Germany 

 Made in Germany 

32152N/3, EAN-No. 4000896204151

1862, EAN-No. 4000896007301

 Made in Germany 

280 mm

180 mm

120 mm

 Made in Germany  Made in Germany 

K 

95 mmK

4650-3, EAN-No. 4000896102051

 Made in Germany 

810/6 VDE, EAN-No. 4000896179329

4650-4, EAN-No. 4000896022038 4650-1, EAN-No. 4000896022014
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Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

SERVICE BATERIE | VERIFICARE ELECTRICĂ

Sortiment de unelte pentru deblocarea 
cablurilor de sistem la autoutilitare
• Garantează deblocarea fără deteriorări  

a celor mai uzuale contacte de autoutilitare
• Defectele din conectare greșită pot fi eliminate 

rapid, fără efort și în mod profesional
• Cu protecție de lamă, pentru evitarea 

accidentelor și protejarea lamei
• Calitate de furnizor original –  

Made in Germany

Dispozitiv de deblocare a cablurilor de sistem
• Montate la MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Aorcs
• Pentru deblocarea fără deteriorare a contactelor cu conectoare plate
• Defectele din conectare greșită pot fi eliminate rapid, fără efort și în mod profesional
• Cu protecție de lamă, pentru evitarea accidentelor și protejarea lamei
• MCP 1.5 mm/lățime contact 1.5 mm
• Calitate de furnizor original –  

Made in Germany Set șurubelnițe VDE
• Mâner ergonomic cu 2 componente HAZET  

(roșu/galben)
• Tester tensiune, 220 – 250 V conform VDE 0680
• 810 VDE 

K 0.4 x 2.5 · 0.6 x 3,.5 · 0.8 x 4 mm 
L PH1 · PH2

• 839 
K 0.5 x 2.8 mm

Set pentru electronică
• Pentru identificarea erorilor la componentele electronice
• Domeniul de măsurare 3 – 48 V
• Indicator de tensiune cu LED: 5, 12, 24, 48 V
• Indicator de polaritate: LED pentru plus sau minus,  

tensiune alternativă cu LED care se aprinde simultan
• Suplimentar: clemă crocodil și vârf de testare de atașat
• Lungime cablu: 1300 mm
• Vârf de verificare, ac de perforare  

cu mecanism de împingere

Clește automat de dezizolare
• Pentru cabluri masive și flexibile izolate cu PVC  

cu secțiune transversală a conductorului cuprinsă  
între 0.5 și 4 mm2

• Reglare automată la secțiunea transversală  
a conductorului

• Cutter lateral integrat pentru scurtarea sârmelor

Perie de curățat poli și borne
• Curățarea polilor și bornelor bateriei
• Cu capac de protecție

Dispozitiv de desfacere  
dop baterie
•   Lungimea specială permite utilizarea 

universală și la înălțimi constructive mici
• Pentru înșurubarea și deșurubarea dopurilor bateriilor
• Profil adaptat la dopul bateriei
• Mâner T din plastic
• Suprafață: cromată
• Lățimea șurubelniței:  

14.5 mm
• Înălțimea  

șurubelniței:  
1.7 mm

Tester aciditate
• Pentru verificarea conținutului de acid  

al lichidului din baterie
• Cu areometru
• Carcasă stabilă din material plastic – pericol  

de spargere considerabil mai redus comparativ  
cu carcasele din sticlă

Pentru deblocarea  
fără deteriorare a 
contactelor cu  
conectoare plate

Pentru deblocarea 
fișelor HDSCS!

AGRAR

NOU!
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2162-8, EAN-No. 4000896213337 2162-7, EAN-No. 4000896207756

197-50, EAN-No. 4000896210008 197-4, EAN-No. 4000896214235

1987 N-4, EAN-No. 40008962038401987 N-3, EAN-No. 4000896222650

 Made in Germany 

 Made in Germany 

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

DOTARE DE SERVICE ȘI POST DE LUCRU

Pompă manuală de dozare 
• Dozarea precisă a celor mai diverse lichide prin scalarea dublă
• Pentru uleiuri hidraulice 50 mm2/s, uleiuri sintetice 500 mm2/s,  

păcură și motorină, apă și emulsii sau ulei uzat, murdar 
• Filet de racordare (furtun/țeavă) la baza pompei: M15 x 1.5
• Materialul carcasei: PVC
• x interior furtun: 10 mm
• x exterior furtun: 16 mm
• Greutate: 0.97 kg
• Garnituri NBR
• Adecvată pentru AdBlue®, motorină,  

apă ulei precum și ulei uzat

Pompă manuală de transvazare/
alimentare
• Pentru umplerea, transvazarea și alimentarea lichidelor
• Volumul de pompare de 600 ml permite o alimentare și o transvazare rapidă  

a lichidelor între diverse recipiente
• Cu placă de bază și racord dublu pentru furtunuri cu x interior de 10/15 mm
• 1 furtun de aspirație, lungime: 3 m
• 1 furtun de presiune, lungime: 3 m
• De ex. la MERCEDES-BENZ Citaro Euro 6 în combinație cu țeava pentru  

apa de răcire 2 x A.311.500.09.91 precum și mufă de cuplare 
A.001.553.19.26 și conector de cuplare A.001.553.20.26

• Uleiurile de transmisie sau de motor pot fi alimentate rapid, curat și fără  
bule cu ajutorul pompei

• Lichide care trebuie transvazate prin pompare, ca de ex. AdBlue®, lichide  
de răcire, lichid de parbriz pentru iarnă, ulei, apă

Mănuși
• Cu strat din micro-spumă
• Strat de acoperire aero-permeabil
• Flexibilitate și libertate de mișcare 

maxime în condiții de protecție  
mecanică excelentă

• Hidrofug
• Material: 60 % bumbac,  

40 % poliester
• Mărime unitară

Cuvă de colectare a uleiului  
de ax la autoutilitare, 3 l
• Colectarea în siguranță a uleiului care se scurge de pe ax  

la demontarea sau repararea axurilor flotante la autocamioane  
și mașini agricole

• Material plastic rezistent la agenți chimici, incasabil, cu o suprafață netedă,  
rezistentă la abraziune

• Dimensiuni: 310 x 240 x 160 mm

Cuvă multifuncțională, 50 l
• Utilizare universală
• Cu capacitate mare
• Poate fi utilizată pe post de cuvă de curățare, cuvă pentru impurități, 

cuvă pentru ulei, cuvă de depozitare, cuvă de dezinfectare, cuvă pentru 
scurgeri, cuvă de transport, cuvă pentru furaje

• Rezistentă la leșii și la acizi
• Dimensiuni interioare (l x a x h): 800 x 520 x 100 mm
• Din producție certificată TÜV conform DIN ISO 16901 

Mănuși de lucru din 
piele veritabilă
• Senzație ușoară, plăcută la purtare 

și dexteritate excepțională datorită 
pielii de capră de înaltă calitate 

• Amestec de materiale de înaltă calitate, 
din piele veritabilă moale și suplă și 
textile moderne din microfibre pentru 
utilizatori profi

• Potrivire exactă datorită bentiței strip  
cu Velcro® (închidere cu arici)

• Ușoare și permeabile la evacuarea 
vaporilor

• Testate la riscuri mecanice mari  
conform EN 388:2016

• Testare suplimentară la protecție  
la tăiere conform EN ISO 13997 cu  
treptele de performanță 2111A

• Mărimea: L

AGRAR

Cantitate umplere: 
700 ml

Inclusiv țeavă de 
aplicare din aluminiu 
curbată la 120°  
10 mm

Inclusiv furtun 
flexibil din material 
plastic transparent, 
ranforsat cu țesătură

600 mm plus țeava 
de aplicare
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195-2, EAN-No. 4000896125982 

2151, EAN-No. 4000896013043

2151-02/2, EAN-No. 4000896062287

2157-3, EAN-No. 4000896231089

 Made in Germany 

 Made in Germany 
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1977-2/4, EAN-No. 4000896150144

195-3, EAN-No. 4000896148691 

195-4, EAN-No. 4000896148707 

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

DOTARE DE SERVICE ȘI POST DE LUCRU

Fără opacizare  
a oglinzilor!

Placă rulantă
• Pentru lucru comod sub vehicul
• 6 role (x 70 mm)
• Deosebit de adâncă, pentru o libertate de mișcare  

cât mai mare sub vehicul
• Formă ergonomică: zona brațelor este decupată  

pentru a asigura o libertate de mișcare optimă
• Cu spații practice de depozitare a uneltelor și suprafețe 

pentru piese mici (în dreapta și în stânga)
• Capacitate de încărcare mare (până la): 130 kg
• Role de ghidare cu mers ușor, cu suprafețe de rulare  

din cauciuc, rezistente la ulei și silențioase
• Mâner practic în zona picioarelor
• Dimensiuni (H x L x T): 115 x 1030 x 480 mm

Stetoscop
• Pentru localizarea unor piese defecte 

ca de ex. axe, lagăre și angrenaje
• Membrană cu transmisie acustică mare
• Vârf din oțel: 180 mm
• Lungimea totală: 1080 mm
• Greutate (netă): 0.13 kg 

Căști alungite pentru 
urechi 
• Pentru stetoscopul HAZET 2151

Briceag cu siguranță pentru lamă
• Utilizare flexibilă în atelier
• Protecție împotriva vătămărilor corporale prin fixarea lamei în starea depliată,  

nu mai este posibilă plierea accidentală
• Mâner din aluminiu, ergonomic datorită adânciturilor pentru degete
• Lamă din oțel inoxidabil de înaltă calitate
• Formă constructivă ușoară, maniabilă
• Cu clips practic pentru curea

Set oglindă telescopică
• Cu articulație cu arc dublă

Pat/scaun rulant 
• Pentru lucru confortabil la și sub autovehicul
• Poziție culcată (h x l x L): 130 x 450 x 1198 mm
• Înălțime de așezare: 420 mm, suprafață de așezare 300 x 310 mm 
• Capacitate de încărcare mare (până la): 150 kg
• Pat rulant și scaun 2 în 1
• Schimbare rapidă și simplă 

între cele două funcții
• Suprafață de așezare tapițată,  

secțiunea pentru cap în  
albastru HAZET

• Cadru stabil  
și robust  
din țeavă  
de oțel

Taburet cu role
• Pentru o poziție așezat comodă  

la locul de lucru
• Forță portantă (până la): 

150 kg
• Ajustabil pe înălțime de la  

380 până la 510 mm
• Protecție contra înclinării
• Rotativ 360°
• Suprafață de așezare tapițată,  

x 320 mm
• 2 spații de depozitare a uneltelor
• 5 role, x 60 mm

AGRAR

Lungime (pliat): 115 mm

NOU!
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1979 FC

1979 F-01, EAN-No. 4000896227815 1979 F-02, EAN-No. 4000896227808 1979 F-03, EAN-No. 4000896227174

1979W/3, EAN-No. 4000896227969 3

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

Reflector de lucru cu LED
• Reflector de lucru/de construcții ideal pentru iluminatul spațiilor  

constructive întunecoase
• Comutator dimmer rotativ pentru reglare fără trepte
• Carcasă robustă din poliuretan cu componente din aluminiu dispuse de jur  

împrejur pentru o disipare mai bună a căldurii
• Indicator vizual de putere: cu 4 trepte
• Picior suport: ajustabil cu 90°
• Extinderea funcționalității prin intermediul unei prize suplimentare de 230-V  

(1979 FC-40: 1 x priză/1979 FC-60 2 x prize) pe partea  
din spate permite cuplarea și exploatarea unor echipamente adiționale

• Lungime cablu: 5 m (H07RN) 3 x 1.5 mm²
• Tipul de protecție: IP54

Difuzor de lumină
• Element atașabil pentru un 

iluminat mai bun și mai omogen 
al spațiilor, precum și pentru o 
dispersare a luminii pe 360°

• Fixare în poziție a elementului 
atașabil cu ajutorul unui 
dispozitiv de închidere tip 
baionetă

Suport magnetic
• Stratul de acoperire suplimentar al magnetului 

protejează împotriva deteriorărilor suprafețelor 
suport

• Fixarea în poziție cu ajutorul șurubului de  
fixare atașat

• Forța de susținere a magnetului (max.): 10 kg

Stativ telescopic
• Stativul cu trei picioare permite poziția sigură 

pe cele mai diverse suprafețe suport
• Posibilitate de poziționare a picioarelor și fixare 

în poziție pe înălțime
• Inclusiv ghidaje suplimentare pentru cablu  

pe stativ
• Înălțimea (max.): 185 cm
• Înălțimea (min.): 120 cm
• Capacitate portantă: 30 kg

Set de corpuri de iluminat cu LED 
• Încărcare inovatoare fără fir!
• Funcție de încărcare eficientă și confortabilă prin auto-poziționarea 

optimizată a corpului de iluminat pe suport
• Procesul de încărcare începe imediat după așezarea corpului de iluminat
• Carcasă din material plastic de înaltă calitate cu 2 componente, cu 

suprafață cauciucată
• Indicator cu 4 trepte pentru starea bateriei și a nivelului de încărcare
• Pornire/oprire, precum și comutare între lumină top și lumină principală,  

de la butonul principal
• Tipul de protecție: IP65
Conținut (set de 3 piese):

– 1979 W-82 LED Pocket Light
– 1979 W-91 LED Slim Light
– 1979 WP-2 suport de încărcare pentru 2 corpuri de iluminat

Încărcare inovatoare wireless – încărcare prin așezare!

LUMINĂ DE LUCRU

Accesorii pentru reflectorul de lucru cu LED 1979 FC

1 Iluminat uniform  
al încăperilor

Flux luminos 
Lumen Wați K EAN-No.  

4000896 +

1979 FC-40 Tehnologie LED COB, 
eficientă energetic 400 – 4000 40 280 227839

1979 FC-60 Tehnologie LED SMD, 
eficientă energetic 600 – 6000 60 360 227822

Livrare fără reflector de lucru

NOU!NOU!

NOU!

NOU!

NOU!
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9213-1000/3, EAN-No. 4000896222704 9230-2, EAN-No. 4000896218370 9233-7, EAN-No. 40008962183253 3 3

49213-1000/4, EAN-No. 4000896222797 4 49230-2/4, EAN-No. 4000896218967 9233-7/4, EAN-No. 4000896218950

4

4

sasCha Lenz

sltrucksport30

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

• Din 2015 pilot în curse de camioane

• Conduce în momentul de față un MAN TGS de cca. 1000 CP

•  Pilot în echipa SL Trucksport 30 și participă în momentul  
de față la European Truck Racing Championship

Ce contează pentru mine: 

• Rapiditatea

• Precizia

• Durabilitatea

• Siguranța + fiabilitateaCu unealta potrivită,  
îndeplinirea rapidă a obiectivului!

UNELTE CU ACUMULATORI

Set pistol pneumatic,  
3 piese
• Înaltă eficiență datorită motorului fără perii
• Cuplu de desfacere (max.): 1400 Nm
• Cuplu de strângere (max.): 1000 Nm
• Trei trepte de putere selectabile pentru cuplul de strângere:

 − Treapta 1: cca. 180 Nm la 0 – 400 rot/min
 − Treapta 2: cca. 400 Nm la 0 – 800 rot/min
 − Treapta 3: cca. 1.000 Nm la 0 – 1800 rot/min

• Funcționare dreapta/stânga: mai multe trepte
• Acumulator Li-ion
• Motor de curent continuu fără perii (BLDC)
• Compatibilă cu acumulatorii HAZET 9212-02 și 9212-05
• Dimensiune șurub: M24
• Livrare în casetă din plastic

Set mașini de găurit cu acumulator,  
3 piese
• Înaltă eficiență datorită motorului fără perii
• Mandrină de găurit cu strângere rapidă fără unelte 1 – 13 mm
• Trepte de cuplu selectabile 15 + 1 găurire:

 − Treapta 1: 0–560 rot/min
 − Treapta 2: 0–1900 rot/min

• Carcasă robustă a mașinii
• Potrivit pentru funcționare continuă
• Compatibilă cu acumulatorii HAZET 9212-02 și 9212-05
• Greutate (cu acumulator): 1.68 kg
• Greutate (fără acumulator): 1.27 kg
• Livrare în geantă

Set polizor unghiular cu acumulator,  
3 piese
• Înaltă eficiență datorită motorului fără perii
• Aparatul se oprește la o reducere puternică a turației ca urmare a înclinării
• Motorul se oprește complet la 2 secunde după deconectare
• Viteză constantă, inclusiv în timpul lucrărilor dificile
• Cu manetă de declanșare de siguranță
• Inclusiv câte 1 capac de protecție pentru discuri de tăiere  

și pentru discuri de degroșare
• Reglare rapidă a măștii de protecție, fără unelte
• Filet arbore: M14
• Compatibilă cu acumulatorii HAZET 9212-02 și 9212-05
• Greutate (cu acumulator): 2.28 kg
• Greutate (fără acumulator): 1.53 kg
• Livrare în casetă din plastic

Set pistol pneumatic,  
4 piese
• Conținut: 1 pistol de impact cu acumulatori,  

1 încărcător rapid, 2 acumulatori Li-ion 18 V, 
5.0 Ah 

• Livrare în casetă din plastic 

Set mașini de găurit cu acumulator,  
4 piese
• Conținut: 1 mașină de găurit cu acumulator,  

1 încărcător rapid, 2 acumulatori Li-ion 18 V,  
2.0 Ah 

• Livrare în geantă

Set polizor unghiular cu acumulator,  
4 piese
• Conținut: 1 polizor unghiular cu acumulator,  

1 încărcător rapid, 2 acumulatori Li-ion 18 V,  
5.0 Ah 

• Livrare în casetă din plastic

1 pistol de impact cu 
acumulatori, 1 încărcător 
rapid, 1 acumulator 
Li-ion 18 V, 5.0 Ah

1 mașină de găurit cu 
acumulator, 1 încărcător 
rapid, 1 acumulator 
Li-ion 18 V, 2.0 Ah 

1 polizor unghiular cu 
acumulator, 1 încărcător 
rapid, 1 acumulator 
Li-ion 18 V, 5.0 Ah 
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9013 M, EAN-No. 4000896212347 

9012 TT, EAN-No. 4000896226924 9013 TT, EAN-No. 4000896227143 9013 LGTT, EAN-No. 40008962322773 4

4

4

TwinTurbo
Technology by HAZET

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

•  Eficiența maximă datorită tehnologiei revoluționare „HAZET Twin Turbo”  
permite cupluri mari în condițiile unui mod de construcție compact

•  Motorul pneumatic inovator cu 8 lamele, cu o putere de impact mai 
mare cu 25 %, garantează cuplul maxim

•  Durabilitate mare și înaltă eficiență în utilizarea industrială și în 
industria auto

•  Puterea substanțial mai mare are ca efect desfacerea mai rapidă a 
îmbinărilor filetate în procesul de deșurubare și, astfel, are o eficiență 
dublă. Avantaj: economie de timp, pentru că procesul de lucru 
este finalizat mai rapid, astfel fiind redus consumul de aer = 
economisirea costurilor! 

Twin Effect – Performanțe mai mari într-un timp mai scurt! Standard

PNEUMATICĂ | MAȘINI

2 x ieșire aer 4 x ieșire aer

1 x intrare aer 2 x intrare aer

Pistol de impact Twin Turbo
• Cuplu de desfacere (max.): 2200 Nm
• Evacuarea aerului prin mâner, în jos
• Vibrații reduse
• Rotație dreapta/stânga: două trepte (rotație spre dreapta), 

o treaptă (rotație spre stânga) 
• Turație: 8300 rot/min
• Greutate (netă): 1.6 kg
• Necesarul de aer: 243.5 l/min (4.1 l/sec)
• Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 99.7 dB(A) Lp A
• Ștecher de cuplare (inclus):  

mărime nominală 7.2

Pistol de impact Twin Turbo
• Cuplu de desfacere (max.): 4100 Nm
• Evacuarea aerului prin mâner, în jos
• Vibrații reduse
• Rotație dreapta/stânga: două trepte (rotație spre dreapta), 

o treaptă (rotație spre stânga)
• Turație: 5200 rot/min
• Greutate (netă): 4.5 kg
• Necesarul de aer: 147.2 l/min (2.5 l/sec)
• Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 99.5 dB(A) Lp A
• Ștecher de cuplare (inclus):  

mărime nominală 7.2 

Pistol de impact Twin Turbo  
cu arbore lung
• Cuplu de desfacere (max.): 3800 Nm
• Evacuarea aerului prin mâner, în jos
• Vibrații reduse
• Rotație dreapta/stânga: două trepte (rotație  

spre dreapta), o treaptă (rotație spre stânga)
• Turație: 5200 rot/min
• Greutate (netă): 5.5 kg
• Necesarul de aer: 147.2 l/min (2.5 l/sec)
• Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 99.5 dB(A) Lp A
• Ștecher de cuplare (inclus): mărime nominală 7.2

NOU!NOU!NOU!

Pistol de impact
• Cuplu de desfacere (max.): 1890 Nm
• Evacuarea aerului prin mâner, în jos
• Vibrații reduse
• Rotație dreapta/stânga: în trei trepte (rotație spre 

dreapta), într-o treaptă (rotație spre stânga)
• Turație: 7300 rot/min
• Greutate (netă): 2.1 kg
• Necesarul de aer: 153 l/min (2.5 l/sec)
• Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 93 db(A) Lp W
• Accelerație de vibrații: 7.47 m/s2

• Ștecher de cuplare (inclus): mărime nominală 7.2

Comparație între 
9013 M și 9013 

MG de până acum

„Trei îngeri  
pentru HAZET!“

Sascha Lenz

Extra scurt – 
doar 128 mm!

Extra scurt – 
doar 184 mm!

Cea mai puternică serie  
de pistoale de impact HAZET 

a tuturor timpurilor!

Lungimea arborelui 186 mm –  
pentru accesul la îmbinările  
filetate situate mai adânc!
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9021 SR-1, EAN-No. 4000896218295 9022 SR-1, EAN-No. 4000896170593

9022P-XLG, EAN-No. 4000896222513

9014 PS-1, EAN-No. 4000896222490 9014 P-1, EAN-No. 4000896218332

2 3

3

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

PNEUMATICĂ | MAȘINI

Clichet pneumatic cu impact 
• Mecanism de impact de înaltă performanță cu ciocan dublu 
• Utilizare în spații constructive strâmte
• Capac de protecție din cauciuc al capului clichetului, pentru protejarea  

împotriva șocurilor și a pătrunderii murdăriei
• Mecanism de impact de înaltă performanță cu ciocan dublu
• Ștecher de cuplare (inclus): mărime nominală 7.2
• Presiunea de lucru: 6.3 bar
• Lungimea totală: 158 mm
• Greutate (netă): 0.67 kg
• Cuplu de strângere (max.): 68 Nm
• Nivel de zgomot (la presiunea de lucru): 82 dB(A) Lp A
• Rotații/minut: 500
• Necesarul de aer: 68 l/min (1.1 l/sec)
• Lungime: 158 mm

Clichet pneumatic cu impact
• Potrivit pentru strângerea manuală la cuplu → 270 Nm (concurență numai cca 250 Nm)
• Pistol pneumatic cu impact de înaltă performanță
• Ștecher de cuplare (inclusiv): mărimea nominală 7.2
• Presiunea de lucru: 6.3 bar
• Mâner izolator împotriva frigului
• Lungimea totală: 280 mm
• Greutate (netă): 1.28 kg
• Cuplu de strângere (max.): 102 Nm
• Lungime: 280 mm

Clichet pneumatic, extra lung
• Ajunge și în spații de montaj cu construcție extremă și  

permite forțe de strângere manuală mari
• Pentru strângerea manuală cu cupluri de până la 400 Nm
• Vibrații reduse
• Racord de aer de admisie: filet interior 12.91 mm (¼")
• Ștecher de cuplare (inclus): mărime nominală 7.2
• Presiunea de lucru: 6.3 bar
• Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 104.7 db(A) Lp W
• Accelerație de vibrații: 5.60 m/s2

• Greutate (netă): 2.1 kg
• Cuplu de strângere (max.): 94.8 Nm
• Necesarul de aer: 99.12 l/min (1.7 l/sec)

Pistol de impact 5
• Cuplu de desfacere (max.): 3400 Nm
• Unelte extrem de puternice
• Operare simplă
• Partea antrenată este executată cu orificiu pentru fixarea cu știft  

a uneltelor, precum și cu inel de prindere pentru chei tubulare
• Comutare cu o singură mână
• Mânuire bilaterală optimizată, pentru stângaci și dreptaci
• Racordul de aer este posibil pe mâner în partea de jos și în  

partea din spate
• Evacuarea aerului prin mâner, în jos
• Vibrații reduse
• Ștecher de cuplare (inclus): mărime nominală 10
• Rotație dreapta/stânga: 3 trepte
• Cuplu de desfacere (max.): 3400 Nm
• Cuplu de strângere (max.): 2712 Nm
• Presiunea de lucru: 6.3 bar
• Turație: 5500 rot/min
• Necesarul de aer: 283 l/min (4.7 l/sec)
• Nivel de zgomot (la presiunea de lucru): 103.5 dB(A) Lp A
• Diametru furtun (recomandat): 19 mm
• Racord de aer de admisie: filet interior 20.67 mm (½")

NOU!

NOU!

Pentru strângere manuală 
cucupluri de până la 260 Nm

Fără recul!

551 mm – variantă de  
execuție extra lungă pentru 

locuri greu accesibile!
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9035-5, EAN-No. 40008961323559035 M-5, EAN-No. 4000896232284

9035-050, EAN-No. 40008961393859035M-050, EAN-No. 4000896233205

9033-480/10,  
EAN-No. 4000896139101 

9033-4100/10,  
EAN-No. 4000896139118 

9033-4120/10,  
EAN-No. 4000896139125

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

PNEUMATICĂ | MAȘINI

Pistol comutabil de suflat / aspirat 
• Pentru aspirarea murdăriei de pe suprafețe în sacul de colectare  

precum și pentru suflarea acestora
• Cu schimbare rapidă a direcției de funcționare cu o mână
• Foarte adecvat pentru curățarea cabinelor autocamioanelor
• Nivel vacuum: 7.5 mm
• Necesarul de aer: 96 l/min (1.6 l/sec)
• Presiunea de lucru: 6.3 bar
• Greutate (netă): 0.4 kg

Mașină de șlefuit cu bandă 
• Reglarea fără trepte a turației prin intermediul unui  

regulator rotativ pe partea din spate a mânerului
• Pentru suprafețe înguste (lățimea benzii 10 mm)
• Inclusiv trei benzi de șlefuit 330 x 10 mm  

(granulație 80, 100, 120) 
• Blocare pentru schimbarea rapidă a benzilor  

de șlefuit
• Reglarea automată a benzii
• Funcționare a benzii cu posibilitate de  

rotație cu 360°
• Inclusiv cheie unghiulară pentru reglarea  

fină a benzii și reglaj unghiular în mâner 
• Ștecher de cuplare (inclus): mărime nominală 7.2
• Mâner izolator împotriva frigului
• Lungimea totală: 291.4 mm
• Greutate (netă): 0.81 kg

Set bandă 
de șlefuit 
• Benzi de șlefuit  

330 x 10 mm
• Conținut pachet  

10 bucăți

Aparat de curățat cu ace 
pentru îndepărtarea ruginii
• Acoperire ajustabilă a acelor 
• Îndepărtează cu precizie zone  

de rugină mici și mari
• 19 ace (x 3 mm)
• 3200 impulsuri/min.
• Greutate (netă): 2.6 kg
• Necesarul de aer: 170 l/min 

(2.8 l/sec)
• Lungimea totală: 

330 mm
• Ștecher de cuplare  

(inclus): mărime 
nominală 7.2

• Mâner izolator împotriva frigului
• Lungime: 157 mm

Mini-dispozitiv de curățat cu ace pentru 
îndepărtarea ruginii
• Curățare protectivă a pieselor murdare/ruginite 
• 13 ace (x 1.3 mm)
• 3000 impulsuri/min.
• Cu manetă de declanșare de siguranță
• Cu articulație rotativă pentru manipulare simplă
• Putere reglabilă fără trepte
• Echipament extrem de maniabil 
• Formă de știft pentru manipulare simplă
• Acele libere permit și accesarea  

sectoarelor situate în unghi
• Ștecher de cuplare (inclus):  

mărime nominală 7.2

Îndoit 
9032 N-5

Drept, lung 
9032 LG-1

Drept 
9032 N-1

1 Variantă Putere
Wați ^ 

rot/min
? 
l/min

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2

z 
kg

EAN-No.  
4000896 +

9032 N-5 Îndoit 224 2000 – 20000 74 79 0.4 0.5 198788

9032 N-1 Drept 224 25000 74 79 0.4 0.4 189359

9032 LG-1 Drept, lung 360 22000 99 81 0.5 0.6 209675

Polizor axial
• Pentru șlefuire, lustruire, polizare, debavurare 
• Reglare fără trepte a turației
• x mandrinei de strângere: 6 mm
• Ștecher de cuplare (inclus): mărime nominală 7.2
• Mâner izolator împotriva frigului

Ace de schimb
• Potrivite pentru aparatul de curățat cu ace 

pentru îndepărtarea ruginii 9035-5
• 19 ace (x 3 mm)

Ace de schimb
• Potrivite pentru aparatul de  

curățat cu ace 9035 M-5
• 19 ace (x 1.3 mm)

NOU!

Reglarea turației! 
Putere: 420 W

• Granulație 80 • Granulație 100 • Granulație 120
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Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de
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Dispozitiv de înfășurat furtunuri
• Oprirea furtunului este posibilă în orice punct, 

datorită funcției „Stop at any point“
• Înfășurare corectă datorită ghidării automate
• Înfășurare frânată pentru prevenirea accidentelor
• Adecvat pentru aer comprimat sau apă
• Furtun din polimer hibrid negru
• Domeniul de temperatură: -40 până la 80°C
• Racord aer de admisie (din compresor/la mașină):  

filet exterior (AG) 20.96 mm (½")
• Presiunea de lucru (max.): 20 bar
• Greutate (netă): 9.5 kg

Dispozitiv de înfășurat cabluri
• Oprirea cablului este posibilă în orice punct, 

datorită funcției „Stop at any point“
• Înfășurare frânată pentru prevenirea accidentelor
• Incl. întrerupător de protecție
• Adecvat numai pentru utilizare în interior
• Domeniul de temperatură: -20 până la 45°C
• Capacitate de încărcare în stare înfășurată: 1600 W
• Capacitate de încărcare în stare desfășurată: 3200 W
• Greutate (netă): 9.2 kg

Vaselină de înaltă calitate 60 ml. 
Optim pentru utilizarea cu mini-presa de vaselină 2162 M

Pistol de suflat aer 300 mm
• Cu țeavă dreaptă x 8 mm
• Pentru îndepărtarea rapidă a așchiilor sau a altor corpuri străine, în special din locurile greu accesibile
• Țeava de suflat și arborele din oțel eloxat
• Lungimea totală: 420 mm
• Ștecher de cuplare (inclus): mărime nominală 7.2

Pistol de suflat aer 100 mm,  
cu duză Venturi și cu țeavă 
îndoită
• Cu țeavă curbată x 8 mm
• Cantitatea de aer evacuat cu 100% mai mare,  

datorită duzei Venturi
• Forță de suflare extremă
• Fără blocare
• Presiunea de lucru max.: 16 bar
• Domeniul de temperatură: -20 până la 45°C
• Greutate (netă): 0.17 kg
• Ștecher de cuplare (inclus):  

mărime nominală 7.2

Mini-presă pentru 
vaselină
• Generează o presiune de până 

la 1.000 PSI / 69 bar
• Pentru umplerea cu vaselină
• Incl. niplu de ungere în varianta 

50° și 90°
• Lungimea totală: 145 mm
• Cantitate de umplere (cca.): 

80 g

Pistol de suflat aer cu 2 căi
• Cuplare aer la alegere in mâner sau pe corp
• Regulator de presiune
• Duză interschimbabilă (oțel)
• Duză scurtă pentru locuri înguste
• Carcasă din aluminiu
• Ștecher de cuplare (inclus):  

mărime nominală 7.2

Presă pentru vaselină, pneumatică 
• Furnizare continuă de vaselină
• Umplere cu cartușe de vaselină, cu vaselina vărsată sau prin intermediul unui dozator
• Mâner ajustabil cu 360°
• Cantitatea de umplere (cca.): 400 ml
• Necesarul de aer: 230 l/min
• Furtun de nailon: 230 mm
• Țeavă metalică: 172 mm
• Greutate (netă): 2.0 kg
• Ștecher de cuplare (inclus):  

mărime nominală 7.2

Pistol de suflat aer
• Inclusiv duză laterală 90° @ și duză Venturi ”
• Pentru curățarea locurilor greu accesibile la mașini, vehicule și mașini agricole
• Adecvat în mod special pentru curățarea radiatorului sandwich
• Izolarea termică a lăncii in zona mânerului
• Duză Venturi (54 mm) pentru creșterea puterii
• Duză laterală la 90° (32 mm) pentru curățarea radiatoarelor de tip sandwich
• Presiune (max.): 12 bar
• Mâner ergonomic
• Ștecher de cuplare (inclus): mărime nominală 7.2
• Diametru furtun (recomandat): 10 mm
• Presiunea de lucru: 6.3 bar
• Lungimea totală: 1085 mm
• Necesarul de aer: 450 l/min (7.5 l/sec)
• Greutate (netă): 0.31 kg
• Ștecher de cuplare (inclus):  

mărime nominală 7.2

AGRAR

AGRAR

Extra lungă!

Inclusiv duză de 
112 mm lungime!

Duză lungă cu 
țeavă dreaptă!

Duză 
Venturi!

HAZET recomandă 
gresarea regulată  
a aparatelor pneumatice

Lungimea 
furtunului: 15 m

Lungime furtun de 
racordare: 1 m

X interior furtun:  
13 mm

Lungimea 
cablului: 20 m

Lungimea cablului 
de racordare: 1.5 m

Cablu 230 V AC:  
H07RN-F 

3 x 2.5 mm2

@ L = 32 mm ” L = 54 mm
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 Made in Germany 

6000-1CT

 Made in Germany 

1

3

3

3

519 mm

320 mm

234 mm

628 mm

5000-3CT

5145-3 CT, EAN-No. 4000896218929

 Made in Germany 

4 51 3 

4

4

4

5

JuLe hanke

jule_hanke_hd

400 – 1600 Nm

300 – 800 Nm

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

TEHNICĂ DINAMOMETRICĂ

• Din 2011 conducătoare auto profesionistă

•  Conduce în momentul de față 431 SETRA,  
VAN HOOL, VDL și NEOPLAN Skyliner

•  Cunoscută din serialul TV german „Bus Babes“  
pe canalul Kabel Eins

Ce contează pentru mine: 

• Rapiditate + fiabilitate

• Practic + cu economie de spațiu

• Manevrare facilă + greutate de declanșare redusă

• O unealtă = mai multe utilizări (Multi-Tool)După „strângere” urmează „rupere” - 
aceasta aparține trecutului!

Cheie dinamometrică
• Cu număr de serie și certificat 

Cheie dinamometrică
• Precizie ±3 % din valoarea scalei (în direcția de acționare)
• Cu număr de serie și certificat
• Inclusiv geantă pentru păstrarea în condiții de siguranță
• Precizia de declanșare ±3 %

Cheie dinamometrică 300 – 800 Nm
• Precizie ±3 % din valoarea scalei (în direcția de acționare)
• Cu număr de serie și certificat
• Lungime: 1271 mm
• Divizare: 2.5 Nm

1 i
Domeniul de 
cupluri Nm K Divizare 

Nm
# EAN-No.  

4000896 +

6150-1CT 4 400–1000 1788 5 24.2 – 61.0 141067

6160-1CT 5 600 – 1600 2455 5 26.1 – 70.1 155316

1 i
Domeniul de 
cupluri Nm K Divizare 

Nm
EAN-No.  

4000896 +

5108-3 CT 1 2.5–25 234 0.25 218882

5120-3 CT 3 10–60 320 0.50 218905

5122-3 CT 3 40–200 519 1.00 219001

5123-3 CT 3 60–320 628 2.00 218998

Precizia de 
declanșare ±3 %

Nu mai este necesară 
rotirea înapoi!
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916 HP, EAN-No. 4000896213894

 Made in Germany 

916 HPLG, EAN-No. 4000896233076

900 S, EAN-No. 4000896057153

916 HPL, EAN-No. 4000896219209

863 HP, EAN-No. 4000896226917

958/7, EAN-No. 4000896204595

 Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 
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$ 3 723

900 S · $ · 8
13 · 14 · 16 · 17 · 18
19 · 21 · 22 · 24 · 27

900 SLG · $ · 8
13 · 16 · 17 · 18 · 19
21 · 22 · 24 · 27

900 S
900 S-HF 1530
900 S-HF 814

9005 S-5 • 3 • 89006 S · 3 · 8

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

UNELTE DE MÂNĂ

Set de chei tubulare pentru pistol de  
impact, mașină de înșurubat mecanică
• Cutie metalică (albastru HAZET)
• Inserție din spumă moale din 2 componente
• Dimensiuni (L x l x h): 435 x 215 x 62 mm

Set de adaptoare 
• Cu bilă de siguranță
• Livrare în ambalaj cilindric HAZET

Și mai multă putere 
datorită pârghiei 

lungi!

Extensibil fără trepte 
de la 414 la 614 mm

Lungimea 
totală:  

415 mm

NOU!

NOU!

NOU!

Clichet reversibil cu dantură fină 1000 Nm
• Funcția de clichet a pârghiei oferă protecție împotriva comutării involuntare
• Suprafață cromată: curățare facilă, rezistentă la coroziune
• DIN 3122:2017-04 (încărcare statică),  

ISO 3315:2018-05 (încărcare dinamică) 
• Lungimea totală: 275 mm 
• Greutate: 595 g

HiPer clichet reversibil cu dantură fină  
1000 Nm, extensibil
• Static ȘI dinamic – precizie dublă în perfecțiune!
• Unghiul de acționare mic (4°) permite utilizarea în spațiile constructive  

cele mai restrânse, de ex. motoare, construcția de mașini, vehicule și  
utilaje agricole, energii regenerabile (solară, turbine eoliene) 

• Suprafața: cromată, șlefuită
• Extractibil fără trepte – fără puncte de înclichetare fixate în prealabil
• Fixare simplă prin intermediul unei piulițe de strângere antiderapante
• Mânerul asigurat împotriva rotirii garantează o transmitere optimă a forței, fără alunecare
• DIN 3122:2017-04 (încărcare statică), ISO 3315:2018-05 (încărcare dinamică)
• Greutate: 1376 g

Clichet reversibil cu dantură fină 
1000 Nm, extra-lung
• Suprafață cromată: de înaltă calitate,  

curățare facilă, rezistentă la coroziune
• DIN 3122:2017-04 (încărcare statică),  

ISO 3315:2018-05 (încărcare dinamică) 
• Greutate: 870 g 

Clichet reversibil cu dantură fină 120 Nm
• Mult mai multă putere decât la clichetele cu dimensiuni comparabile
• Funcția de înclichetare a pârghiei de comutare oferă protecție  

împotriva comutării involuntare
• Mărirea duratei de întrebuințare prin utilizarea celor mai 

moderni lubrifianți în mecanismul clichetului
• DIN 3122:2017-04 (încărcare statică),  

ISO 3315:2018-05 (încărcare dinamică) 
• Lungimea totală: 116 mm
• Greutate: 80 g
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900 SZ6/11,  
EAN-No. 4000896225378

163-572/10, 
EAN-No. 4000896233236

 Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

17r 5  0

1121 · 0 · 5
1117 · 0 · 5
1117-8 · 1117-16

1100Z · 0 · r
32 · 36 · 41 · 46 · 50 · 55 
60 · 65 · 70 · 75 · 80 mm

1114

1115-1 · 5

1116 · 5

1100 Z, EAN-No. 4000896002504

 Made in Germany 

 3 9 g 34

1003 S-07

1007 S-7/4, 1003 S-07 

 Made in Germany 
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903 SLg 6-17

1000 S-G1736 
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903 SLg6 903 SLg6/5, 
EAN-No. 4000896223602
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1000 · 9 · c
22 · 24 · 27 · 30 · 32 
36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm

1014

1015-1 · 4

1016 · 4

1000, EAN-No. 4000896000616

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 
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163-570/24 
EAN-No. 4000896233441

900 SLg6-24, 
EAN-No. 4000896232789

 Made in Germany 

24

8

c
Ä 24 mm8
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Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

Set de chei tubulare
•  Cu capete de chei tubulare dublu-hexagonale
• Cutie metalică (albastru HAZET)
• Dimensiuni (L x l x h): 759 x 305 x 115 mm

Set de chei tubulare
•  Cutie metalică (albastru HAZET)
• Suport interior din spumă flexibilă
• Dimensiuni (L x l x h): 578 x 235 x 88 mm

UNELTE DE MÂNĂ

Set de capete de chei tubulare 
pentru pistoale de impact, 
mașini de înșurubat mecanice

1 Denumire EAN-No.  
4000896 +

1007 S-7/4 Adaptor pentru mașini de înșurubat cu impact 215416

1003 S-07 Lamă detașabilă interschimbabilă 3 215409

Adaptor pentru mașini de 
înșurubat cu impact
• Ca urmare a forței enorme a antrenării de 20 mm (¾") 

se ajunge la o încărcare mare și o uzură accentuată 
a părții antrenate de 12.5 mm (½"). Datorită adaptării 
hexagonale, partea antrenată de 12.5 mm (½") poate fi 
înlocuită, iar adaptorul are apoi o utilizare și mai variată!

• Cu lamă atașabilă interschimbabilă de 12.5 mm (½")
• Pentru acționare mecanică
• Cu gaură pentru știft de siguranță sau arc de siguranță  

și canelură pentru garnitura inelară

Atunci desfaceți acum îmbinarea filetată de ½" cu inovația noastră  
de putere de ¾". Cum se procedează: luați de exemplu pistolul nostru 
de impact de ¾" 9013 M și atașați adaptorul nostru 1003 S-1 pe 
pătrat. Pe partea cealaltă atașați unul dintre noile noastre capete de 
chei tubulare s 17/s 19 mm cu noul locaș hexagonal și puteți începe! 
Proiectare și producție: Made in Germany! 

Doriți și mai multă putere?

Dezvoltare inovatoare a produselor – 
foarte aproape de noutate mondială!

Lucrul și mai rapid – printr-o 
nouă rezolvare a problemelor!

Transmiterea unor forțe  
mari – prin putere de 4!

Set capete (de șurubelnițe -) de 
chei tubulare pentru pistoale  
de cu impact / mașini de 
înșurubat  
mecanice
P  900 SZ6-19, -21, -22, -24,  

-27, -30, -32, -36
b 985 S-14, -17, -19
b  985 S-14 Lg,  

-17 Lg, -19 Lg
P 990 S-14, -16, -18
P  990 S-14 Lg, -16 Lg, -18 Lg
3 9 1007 S-7/4

Garanția calității:  
Made in Germany !

Cap chei tubulare de impact
• Cheie tubulară de ½" cu antrenare opțională de 

¾" prin intermediul adaptorului conținut în set
• Ä 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 mm

Adaptor de 12.5 mm (½") pentru 
pistol pneumatic, mașină de 
înșurubat mecanică, cu hexagon 
aplicat
• Suprafață: fosfatată, lubrifiată
• Acționarea prin intermediul unui a 

daptor pentru pistoale de impact,  
mașini de înșurubat mecanice de  
ex. 1003 S-1 sau al unei chei  
 

 
 
 
 
 

 
tubulare  

Ä 24 mm  
permite transmiterea  
unor forțe mari  
prin intermediul  
antrenării  
opționale de  
20 mm (¾")

Inclusiv suport din 
spumă moale!

Cap de cheie tubulară pentru pistoale de impact, mașini de 
înșurubat mecanice (hexagonal)
• Acționarea prin intermediul unui adaptor pentru pistol de impact, mașini de înșurubat mecanice de ex. HAZET 

1003S-1 sau cheia tubulară Ä 24 mm permite transmiterea unor forțe mari 
• Desfacerea mai facilă a șuruburilor de roată înțepenite prin posibila utilizare a unui pistol de impact de 20 mm (¾")
• Adecvat în mod special pentru transportere și autocamioane ușoare, ca de ex. FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter 
• Hexagonul exterior aplicat pe capul de cheie tubulară permite adaptarea la antrenare de 20 mm (¾") 
• Învelișul din material plastic protejează janta împotriva zgârieturilor

NOU!

NOU!

NOU! NOU!

hexagon

Set

• c 1000 S-19, -22, 
-24, -27, -28, -30, 
-32, -33, -34, -36

1 S EAN-No.  
4000896 +

903 SLg6-17 17 223596

903 SLg6-19 19 223589AGRAR
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2132-600, EAN-No. 4000896231140 2134-1250, EAN-No. 4000896229529

2133-1250, EAN-No. 4000896231133 2135-3000, EAN-No. 4000896231157

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

• Seit 2015 Truck-Rennfahrer

Fährt derzeitig einen ca. 1000 PS-Starken MAN TGS

 Rennfahrer im Team SL Trucksport 30 und fährt aktuell den 
European Truck Racing Championship

Was für mich zählt: 

• Schnelligekeit

• Präzision

• Strapazierfähigkeit

• Sicherheit + Zuverlässigkeit

sasCha Lenz

sascha30_

Mit dem richtigen Werkzeug  
schnell ans Ziel!

kim Johann tiefnig

kim_johann_t

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

•  Câștigător în 2018 al primului spectacol de talente pentru 
căutătorii de aur din Germania: Goana după aur pe Yukon, DMAX

• Lucrează în momentul de față în calitate de căutător de aur 

•  Cunoscut din serialul TV german „Goana după aur pe Yukon“ 
pe canalul DMAX

Ce contează pentru mine: 

• Fiabilitate

• Calitate

• Varietate

•  Posibilitatea de a avea pentru fiecare  
problemă unealta potrivită

UNELTE FORESTIERE/DE DESPICAT

Cu unealta potrivită vă puteți lansa  
în orice mare aventură!

•  Oțel pentru scule C60 de înaltă calitate
•  Prindere foarte bună datorită cozii modelate deosebit de 

ergonomic, cu un capăt special, antiderapant, al mânerului

•  Coadă din lemn de hicori original din SUA
•  Capul uneltei și coada uneltei cu  

pene de siguranță duble

Noile noastre  
unelte profesionale

Pătrundere facilă în lemn datorită  
tăișului șlefuit special (tehnică de ascuțire  

cu lamele)

Coadă protejată în mod special prin intermediul  
unui manșon de protecție, în cazul loviturilor greșite  

și protecție pentru tăiș din piele artificială

Topor de mână, 600 g
•   Lungime (coadă): 360 mm

Topor de despicat, 1250 g
•  Pătrundere simplă și rapidă în lemn, precum și un efect mare de 

despicare datorită capului uneltei, cu pene de depărtare 
forjate, goale în interior

•  Lungime (coadă):  
500 mm

Topor pentru lemn, 1250 g
•  Lungime (coadă): 700 mm

Ciocan de despicat, 3000 g
•  Lungime (coadă): 900 mm

NOU! NOU!

NOU! NOU!

Coada este protejată în mod special  
prin intermediul unui manșon de 

protecție, în cazul loviturilor greșite!

Cioc reversibil forjat, pentru a  
putea trage sau roti cu ușurință  

bucăți de lemn!
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 Made in Germany 
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600N/21, EAN-No. 4000896023356

 Made in Germany 

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!

CHEI PENTRU ȘURUBURI

Cheie inelară de impact
• Pentru solicitare extremă, în condiții de impact 

Cheie fixă de impact
• Pentru solicitare extremă, în condiții de impact 

Extra lungă

Set de chei combinate  
inelare-fixe 
• Suprafață: cromată, cap lustruit
• DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
• Ä 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 

· 16 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 
· 30 · 32 · 34 mm

• Partea antrenată: 
profil de 
tracțiune 
exterior dublu-
hexagon

Seturi de chei combinate inelare-fixe,  
cu clichet

Chei combinate inelare-fixe, 
formă extra-lungă, subțire

„HAZET…  
ce altceva?!“
Kim-Johann Tiefnig

1 1 5 K EAN-No.  
4000896 +

452-27 16 55 180 021420

452-30 17 65 190 021437

452-32 17 65 190 021444

452-36 19 75 210 021451

452-41 19 85 230 021468

452-46 21 95 255 021475

452-50 21 105 275 021482

452-55 24 120 310 021499

452-60 24 120 310 021505

452-65 28 135 340 021512

452-70 31 155 375 021529

452-75 31 155 375 021536

452-80 34 170 405 021543

452-85 34 170 405 021550

452-90 38 190 445 021567

452-95 38 190 445 021574

452-100 44 215 485 021376

1 1 5 K EAN-No.  
4000896 +

642-27 16 46 180 027743

642-30 17 52 190 027750

642-32 17 52 190 027767

642-36 19 59 205 027774

642-41 20 64 225 027781

642-46 22 73 240 027798

642-50 23 78 255 027804

642-55 25 88 270 027811

642-60 25 88 270 027828

642-65 28 100 300 027835

642-70 32 109 330 027842

642-75 32 109 330 027859

642-80 35 123 360 027866

642-85 35 123 360 027873

642-90 40 142 390 027880

642-95 40 142 390 027897

642-100 44 152 420 027699

1 è S EAN-No.  
4000896 +

606/5 5 8 · 10 · 13 · 17 · 19 177998

606/6-1 6 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 175178

1 è S EAN-No.  
4000896 +

600 Lg/10 10 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 ·  
17 · 18 · 19 218424

600 Lg/13 13 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 ·  
17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 218417
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810 U-1/5, EAN-No. 4000896179572 810

810/6

810 T/6

N K L 6K L 5

3K System

3K System

167 T, EAN-No. 4000896210503

 Made in Germany 

167-3, EAN-No. 4000896205332

 Made in Germany 
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Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar!
www.hazet.de

ȘURUBELNIȚE | DOTARE  
DE SERVICE ȘI POST DE LUCRU

Set de șurubelnițe 
• Cu adaptor hexagonal (ajutor cheie) și cap de impact
• Suprafața: lamă cromată mat, vârf brunat
• K 0.8 x 4.5 · 1 x 5.5 · 1.2 x 7 mm
• L PH1 · PH2

Set de șurubelnițe 
• Cu gaură de prindere în mâner
• Suprafața: lamă cromată mat,  

vârf brunat
Capac de impact

Cu cap hexagonal
(suport cheie)

Cromate mat

Brunate

1 Conținut EAN-No.  
4000896 +

810 T/6 N T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 204304

810/6
K 0.5 x 3 · 0.8 x 4 · 1 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm
L PH1 · PH2

058808

Multi Table i
• Cu protecție robustă la impact la toate barele importante, pentru protejarea 

punctelor sensibile, ca de ex. caroseria și jantele de înaltă calitate
• Masa poate fi pliată cu 90° în jos
• Ajustabilă pe înălțime în 15 poziții (interval 25 mm)
• Construcție sudată stabilă
• Roți cu rulmenți cu bile (x 50 mm)
• 4 role de ghidare, dintre care 2 role cu frână
• Deplasare facilă chiar și în condiții de sarcină dinamică mare
• Rolele elastice gri, care nu lasă urme, permit o rulare lină
• Se potrivește sub vehiculele cu o gardă la sol mai mare de 130 mm
• Capacitatea portantă a mesei: 35 kg
• Capacitatea portantă totală maximă (dinamică): 150 kg
• Livrare, ambalat plat (h x l x a cca.): 110 x 930 x 780 mm

Cărucior de service i
• Flexibil și stabil pentru toate scopurile
• Raftul central ajustabil pe înălțime în 15 poziții oferă spațiu  

de ex. pentru canistre
• Un raft adițional și covoraș antiderapant (2 x 180-38)  

livrabile opțional
• Construcție stabilă din tablă de oțel, capacitatea portantă  

per raft: 50 kg
• Roți cu rulmenți mari cu bile (x 100 mm), 2 role de ghidare 

(1 x cu opritor dublu), 2 role fixe pentru sarcini grele
• Cu protecție contra pătrunderii fibrelor – rulmenții sunt 

protejați împotriva murdăriei și a fibrelor
• Deplasare facilă chiar și în condiții de sarcină dinamică mare
• Rolele elastice gri, care nu lasă urme, permit o rulare lină
• Mâner de deplasare stabil montat pe corp
• Adecvat pentru sistemul HAZET-Safety-Insert,  

suport din spumă moale cu 2 componente
• Capacitate portantă (pe nivel): 50 kg 

Potrivit pentru două suporturi interioare 3/3+  
per raft

pliabilă în jos cu 90°
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CĂRUCIOR PENTRU UNELTE

@  Set de chei tubulare / șurubelnițe  
163-224/57, 57 de piese 
M L  b  K  N  8  6 
6 Ä 5.5 – 13 mm 8 Ä 10 – 32 mm

”  Set de chei tubulare 163-181/17, 17 piese  
7 Ä 10 – 22 mm

#  Set de chei combinate inelare-fixe 163-210/19, 19 piese 
6 Ä 8 – 34 mm

£  Set de unelte 163-211/20, 20 de piese 
5 Ä 8 x 9 – 34 x 36 mm  
N T60, T80, T100 b Ä 14, 17, 19, 22 mm

fi  Set de chei inelare duble 163-296/7, 7 piese 
8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 mm

^  Set de șurubelnițe 163-297/26, 26 de piese 
M  L  b  N

\  Set de chei combinate inelare-fixe cu clichet 163-
385/12, 12 piese 
9 Ä 8 – 19 mm

˜  Set de capete de șurubelniţe - chei tubulare  
163-407/35, 35 de piese 
8 b Ä 5 – 22 mm · P M5 – 18 mm · N T20 – 60

·  Set de clești 163-257/4, 4 piese
¯  Set de șurubelnițe TORX® 163-380/4, 4 piese  

N T15 – T30
»  Set de chei tubulare 163-382/3, 3 piese 

c Ä 8, 10, 13 mm
„  Set de șurubelnițe TORX® 163-182/9, 9 piese  

N T6 – T30
‰  Set universal 163-372/25, 25 de piese 
¸  Suport din spumă moale cu compartiment  

pentru piese mici 163-172 x 50
˝  Suport din spumă moale cu compartimente  

pentru piese mici 163-522 x 50 (5 x)

Sortiment de unelte 
individuale

Specialistul dvs. HAZET

Cărucior pentru unelte sau banc de lucru: decizia vă aparține!

Cărucior pentru unelte 
i cu sortiment
h x h x a:  
1020 x 786 x 518 mm

Banc de lucru i 
cu sortiment
h x h x a:  
964 x 1150 x 600 mm

Ori / ori?

244 de unelte profesionale!  
7 sertare pline!

NKW20/RO/RO/I. 02.20/2. CHS/MD

• 244 de unelte 
profesionale

Nu răspundem pentru eventualele greșeli de tipar! Nu ne asumăm răspunderea pentru modificările tehnice și erori. Din motive de 
prezentare, imaginile pot diferi de original, neavând caracter obligatoriu! © Copyright 2020 by HAZET.


