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SET DE CLEȘTI
3 piese

€ 44,90

+ TVA



GEDORE BEST CHOICE

SET CHEI TUBULARE
AUTO 1/2"
R69003061

Soluția direct la îndemână pentru toate șuruburile convenționale,
în special în cazul utilizării la autovehicule, precum și în atelier și
atunci când vă aflați în deplasare.
Șuruburi, piulițe și bujii în domeniul de mărime 1/2" pot fi desfăcute
și strânse controlat cu ajutorul setului de chei tubulare GEDORE red
R69003061, constând din 61 de piese. Antrenorul cu clichet reversibil
facilitează lucrul în condiții de siguranță și fără efort prin intermediul
unui sistem mecanic matur din punct de vedere tehnic cu 72 de dinți
și rotiță integrată pentru deplasarea spre dreapta și spre stânga,
precum și mânerele economice din 2 componente.
Transportul ușor și depozitarea sigură sunt asigurate în ciuda dotării
extinse. Materialul plastic solid și o compartimentare cu economie
de spațiu asigură reducerea greutății și totodată ordinea sculelor.

1

3
Transport ușor și la îndemână

››Transportabil mai ușor, la îndemână
Carcasă din plastic cu siguranțe de
prindere și închideri fiabile

2

Antrenoare cu
clichet de calitate
››Sistem mecanic fin cu 72 dinți
››Unghi de revenire mic de 5°

4

Aplicarea universală
››Setul conține scule și accesorii pentru cele
mai frecvente utilizări atunci când sunteți
la drum, lucrați la autoturism sau acasă

Echipamente extinse

››61 de scule pentru desfacerea și strângerea
șuruburilor, piulițelor și chiar a bujiilor
într-un singur set

03

R6900 3061

SET CHEI TUBULARE AUTO 1/2"
61 piese



€ 119,00

+ TVA



››Pentru desfacerea și strângerea manuală a șuruburilor, piulițelor și bujiilor
››Cu ajutorul cauciucului de reținere comprimat, bujia este fixată în inserție la executarea
operațiilor de montare și demontare

››Dotare de bază ordonată pentru diversele utilizări în atelier și în deplasare
››Inserție de cheie tubulară 1/2", hexagonală, în sistem metric, scurtă, execuție conform DIN 3124, ISO 2725
››Prelungitor de cheie tubulară 1/2"
››Tubulare bujii 1/2", hexagonale
››Conexiune sigură cu pătrat de racord conform DIN 3120, ISO 1174 cu blocare cu bilă
››Conexiune sigură cu antrenare cu pătrat interior conform DIN 3120, ISO 1174 cu blocare cu bilă
››Clește pentru tăiat, cu mâner din 2 componente pentru o transmisie ergonomică a forței mâinii
››Clește combinate, cu mâner din 2 componente pentru o transmisie ergonomică a forței mâinii
››Clește pentru instalatori reglabil în 7 trepte, capul și articulația șlefuite neted,
mâner din 2 componente, pentru o transmitere ergonomică a forței mâinii

››Ciocan de lăcătușerie, cap de ciocan forjat, din oțel călit și temperat
››Set de șurubelnițe cotite, 8 piese, pentru șuruburile cu hexagon interior și TX
››Strângere mai ușoară datorită antrenorului cu clichet, confecționat din două
materiale componente, cu rotație integrată spre dreapta și spre stânga

››Antrenor cu clichet construit pentru transferul ergonomic permanent al
forței cu unghi de revenire de 5° determinat de 72 de dinți

››Indicator de tensiune 3 - 48 V
››Casetă solidă din material plastic cu balamale și închizătoare din metal
››Ordine și fixarea inserțiilor de chei tubulare prin siguranță cu clemă
››Oțel crom-vanadiu, cromat și satinat mat

5x

12,5

mm
1/2”

8x

incl. 1/2”
24 V

Cod
3300370

250
mm

320mm

3/8”

Nr.
R69003061

500g

12 V

8x

125
mm

Conținut
R6100xxxx ICheie tubulară 1/2 hexagon 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm
R60000027 Antrenor cu clichet reversibil, din 2 componente, 1/2 lungime 250 mm, cotit la 5°
R65300012 Articulație cardanică 1/2 lungime 66 mm
R6102xxxx Tubulară pentru bujii 1/2 16 18 21 mm
R651000xx Prelungitor cheie tubulară 1/2 lungime 125 250 mm
R57300008 Piesă de trecere la mare 3/8 x 1/2 pătrat lungime 44 mm
R28100010 Clește pentru instalatori 10" 7-fach
R28302180 Clește combinat lungime 180 mm, mâner din 2 componente
R36605008 Imbus cotite, hexagon 1,5-8 mm. 8 piese
R36405008 Imbus cotite TX T9-40, 8 piese
R92100020 Ciocan de lăcătușerie 500 g, lungime 320 mm, frasin
R0910xxxx Cheie inelară 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
R38100315 Șurubelniță crestătură dreaptă, cu maner din 2 componente, 3 mm 0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm
R38200115 Șurubelniță cu maner din 2 componente PH1, lungime 80 mm, PH2 lungime 100 mm
R38120001 Indicator de tensiune autovehicule 3-48 V

piese
61

Greutate kg
7,14
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GEDORE BEST CHOICE

SET MONTARE ROȚI
R68903011

Setul universal de montare a roților convinge prin precizie și
flexibilitate și constituie o soluție eficientă chiar și atunci când
totul trebuie făcut rapid.
O capsulă magnetică flexibilă cu înveliș protector la talpa magnetică
servește prinderii sigure a prezoanelor de roată. Sacul de colectare
atașat servește depozitării ordinate a prezoanelor și piulițelor de
roată. Pentru a măsura adâncimile de profil de 1,6 mm, 3 mm și
4 mm (minim/vară/iarnă) în funcție de adâncimile minime ale
profilului prescrise în prezent, acest set conține un indicator de
adâncime al profilului anvelopei. Roțile pot fi marcate sau
inscripționate cu ajutorul cretei.
Materialul plastic solid și o compartimentare cu economie de
spațiu asigură reducerea greutății și totodată ordinea sculelor.

4
1

2

În mod special pentru
montarea roților
››Această combinație conține cele mai
importante scule și dispozitive ajutătoare
pentru montarea curată și exactă a roților.
10 ajutoare practice într-o casetă practică
pentru utilizarea mobilă sau depozitarea
ordonată

Transport ușor și la îndemână
››Transportabil mai ușor, la îndemână
Carcasă din plastic cu siguranțe de
prindere și închideri fiabile

3

Strângerea controlată a șuruburilor
››datorită cheii dinamometrice de 40-200 N·m

10 dispozitive ajutătoare practice

››Pornind de la cheia dinamometrică pentru strângerea
controlată, trecând prin antrenor telescopic cu clichet
pentru un efort redus și ajungând la un sac pentru
șuruburi pentru depozitarea ordonată, setul dispune
de peste 10 dispozitive ajutătoare practice care
sunt menite să ușureze montarea în condiții
profesionale a roților

05

R6890 3011



SET MONTARE/DEMONTARE ROȚI

€ 149,90
+ TVA



11 piese
››Setul universal de montare a roților convinge prin precizie și flexibilitate

și constituie o soluție eficientă chiar și atunci când totul trebuie făcut rapid

››Tava magnetică flexibilă cu înveliș protector la talpa magnetică servește
prinderii sigure a prezoanelor de roată

››Sac pentru păstrarea prezoanelor de roată până la următoarea schimbare a roții
››Subler de adâncime a căii de rulare a anvelopei cu marcarea adâncimii profilului
la 1,6 mm, 3 mm și 4 mm (minim/vară/iarnă) în conformitate cu adâncimea
minimă a profilului prescrisă în prezent
››Creta pentru marcarea/inscripționarea poziției de montare/demontare a roții
››Casetă solidă din material plastic cu balamale și închizătoare din metal
pentru transportul ușor și sigur

Clichet și accesorii:
››Antrenor telescopic cu clichet de 1/2" din două componente
››Efectul de pârghie facilitează desfacerea piulițelor de roată
››Cu posibilitatea de prelungire în 5 trepte de la 460 mm până la 600 mm
››Transmisia simplă a forței de până la 512 N·m
››2 prelungitoare de 1/2" de 75 și 125 mm pentru utilizarea în cazul jantelor adânci
››Inserții de cheie cu percuție pentru mărimea de 17 și 19 cu o lungime de 86 mm
și înveliș din plastic pentru suprafețe sensibile
Cheie dinamometrică pentru autoturisme, SUV-uri, autoutilitare mici:
››Domeniu de reglare 40-200 N·m
››Scală clară N·m (fără lbf·ft)
››Pătrat de actionare cu buton striat pentru pretensionarea șurubului/piuliței
››Mâner cu marcarea centrului mânerului pentru poziția de prindere optimă la strângere
››Inclusiv certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017 și instrucțiuni de utilizare
››Cu o precizie de +/- 3% din valoarea presetată a scalei, cheia dinamometrică
depășește chiar și valoarea specificată în standard de +/- 4%
* pentru prima calibrare

DIN 6789

12,5

mm
7,5°

1/2”

click

40-200 Nm

Cod
3300400

Nr.
R68903011

485
mm

86
mm

75
mm

125
mm

Nm

1/10

Lungime mm
540

Lățime mm
290

Adâncime mm
145

piese
11

Greutate kg
5,7

06

R6304 3003



SET DE CHEI TUBULARE DE FORȚĂ 1/2"

€ 23,90
+ TVA



3 piese
››În mod special pentru montarea și demontarea roților autovehiculelor
››Pentru majoritatea dimensiunilor piulițelor de roată din sectorul autoturismelor
››Executarea lucrărilor la jantele din aluminiu fără avariere datorită prezenței manșoanelor din plastic
››Adecvat pentru pistol pneumatic (acționate mecanic)
››Există orificii de fixare cu inel de siguranță și știft de siguranță
››Identificarea ușoară a mărimii cheii prin intermediul acoperii cu plastic
››Protecția suprafeței prin fosfatare
››Oțel crom-vanadiu
››Execuție conform DIN 3129, ISO 2725-2
››Cu antrenare cu pătrat interior conform DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
››În cutie din material plastic stabilă

12,5mm

1/2”

Cod

Nr.

Conținut

3300578

R63043003

Inserție de cheie tubulară de forță, mărimea cheii 17 19 21 mm | 86 mm

Lungime
mm
158

R2015 0006

Lățime
mm
138

Adâncime
mm
51



CĂRUCIOR DE SCULE MECHANIC
CU 6 SERTARE

piese

Greutate kg

3

0,83

€ 319,00

+ TVA



››Cărucior pentru scule compact pentru utilizarea în atelier
››Depozitarea sculelor și stație de lucru mobilă împreună
››Durabil și rezistent, construcție solidă din oțel
››Platformă de lucru cu capac din material plastic ABS
››Pentru accesorii suplimentare pereții laterali sunt prevăzuți
cu orificii pătrate euro pentru accesorii

››Sertare cu extensie telescopică completă, asigurate cu închidere
individuală și închidere centralizată cu broască cu cilindru

››Spațiu de depozitare suficient în sertarele care au fiecare o
capacitate de încărcare de 25 kg

››stabilitate ridicată asigurată de 2 role pivotante Ø 100 mm,
din care o roată cu blocator de roată dublu și 2 role de
deplasare de Ø 125 mm, ieșite în lateral, prin aceasta
se asigură o stabilitate crescută

25 kg
910
mm

210 kg

Cod
3301663

ANTI SLIP

Nr.
R20150006

628
mm

418
mm

100%

RAL
RAL 3020/7016

SAFE

Înălțime mm
910

Lățime mm
628

Adâncime mm
418

Sertare
4 x H 69 mm
1 x H 144 mm
1 x 218 mm

capacitate maximă de încărcare în kg
210

Nr. de sertare
6

Greutate kg
56

07

R1935 XXXX

don

CHEIE CU BANDĂ
››Cheie practică cu curea pentru desfacerea și închiderea ansamblurilor cu

€ 14,25
+ TVA



filet sensibile sau cu acces dificil, cum ar fi filtrele de ulei, nisip sau apă

››Bandă rezistentă la solicitare și aderentă pentru transferul optim al forței, curea cu
posibilitatea de ajustare liberă pentru acoperirea optimă a gamei de dimensiuni

››Perfect adecvat lucrului în spații înguste, cu utilizare universală în comparație
cu uneltele speciale

››Tijă stabilă din oțel crom-vanadiu robust, mâner cu acoperire din material
plastic pentru o priză ideală și cea mai bună forță de tracțiune

Cod
3301465
3301467

Nr.
R19351019
R19351031

Cuplu (max.)
80 N·m
80 N·m

Pentru Ø
140
200

Lungime mm
480
900

Lățime de bandă mm
15
15

R0510 5008

Greutate kg
0,055
0,212



SET DE CHEI FIXE DUBLE

Fără TVA
15,90
14,25

€ 19,90
+ TVA



lungi, metrice
››Pentru destrângerea și strângerea șuruburilor și piulițelor
››transmiterea optimă a forței către șuruburi cu deschiderea cotită la 15° și mâner lung
››Suprafața nu produce orbire prin reflexie fiind cromată și satinată mat
››Livrare în suport portabil

Cod
3300959

Nr.
R05105008

Conținut
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

piese
8

Greutate kg
0,7

piese
21

Greutate kg
4,712

R0910 5021

SET COMBINAȚIE DE
CHEIE FIXĂ ȘI INELARĂ
metric, 12 piese
››Pentru destrângerea și strângerea șuruburilor și piulițelor
››Lucru mai sigur și mai ușor datorită părții de cheie
inelară curbată vertical la un unghi de 15°

››Unghi de lucru optimizat prin curbarea pe
orizontală la 15° a unghiului gurii

››Oțel crom-vanadiu, cromat și satinat mat
››Model conform DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738
››Livrare în suport portabil



€ 64,90
+ TVA



Cod
3300991

Nr.
R09105021

Conținut
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm

08

R0750 1002



SET DE CHEI CU CLICHET CU INEL DUBLU

€ 30,90
+ TVA



2 piese
››Pentru înșurubarea piulițelor și șuruburilor
››Cu pârghie de comutare pentru rotirea spre dreapta și rotirea spre stânga
››Lucru precis datorită mecanismului cu clichet cu 72 dinți
››Antrenarea se face chiar și la cel mai mic unghi de pivotare de adeclanșare de 5°
››63 de aplicații în 2
››Suprafață cromată, satinată mat
››din otel Crom-Vanadium

63 in 2

Cod
3300900

Nr.
R07501002

Conținut
hexagon,12 laturi 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4"
Danturare canelată, hexagon, 12 laturi, mărimea cheii 8 10 11 13 14 16 17 19 mm, TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24
pătrat 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" , pătrat, mărimea cheii 7 9 11 12 13 14 16 mm

piese
2

R0720 3012



SET COMBINAȚIE CHEIE
FIXĂ ȘI INELARĂ CU CLICHET

Greutate kg
0,398

€ 79,90
+ TVA



12 piese
››Pentru desfacerea și strângerea manuală a șuruburilor și piulițelor
››Un set cuprinzător de chei în trusa stabilă pentru cheie cele mai uzuale
››transferul permanent protector al forței cu un unghi de pivotare de anclanșare de numai 5°
››transmiterea optimă a forței către șuruburi cu deschiderea și clichetul cotite la 15°
››Clichet cu manetă de inversare a rotației spre dreapta și spre stânga
››Suprafața nu produce orbire prin reflexie fiind cromată și satinată mat
››fabricat din oțel crom-vanadiu durabil
››În cutie din material plastic stabilă

Cod
3300059

Nr.
R07203012

Conținut
Cheie inelară cu clichet, mărimea cheii 8 10 12 13 15 17 18 19 mm, Adaptor de antrenare pătrat 1/4" pentru mărimea cheii 10 mm,
3/8" pentru mărimea cheii 13 mm, 1/2" pentru mărimea cheii 19 mm, Adaptor de bit 1/4" pentru mărimea cheii 10mm

R0391 XXXX

don

CHEIE SIMPLĂ

piese
12

Greutate kg
15,68

€ 14,90
+ TVA



reglabilă
››Cheie reglabilă cu utilizare universală pentru îmbinări cu filet
››transmiterea optimă a forței către șuruburi cu deschiderea cotită la 15°
››Cu funcția integrată de clichet
››Reglare la milimetru datorită scalei inscripționate laser
››fabricat din oțel crom-vanadiu durabil

Cod
3301001
3301002

Nr.
R03910008
R03910010

Lungime mm
205
256

Deschidere țoli
1.18
1.42

Deschidere mm
30
36

Greutate kg
0,412
0,66

Fără TVA
14,90
19,90
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R4000 0027



ANTRENOR CU CLICHET REVERSIBIL 1/4"

€ 19,90
+ TVA



››Antrenor cu clichet robust pentru desfacerea șuruburilor blocate/ruginite,
ideal în combinație cu cheile dinamometrice și adaptoarele GEDORE

››comutabilă dreapta/stânga
››Danturare fină cu 72 de dinți
››Unghi de pivotare cu declansare mica de doar 5°
››Declanșare practică prin apăsare pe buton pentru fixarea și schimbarea rapidă a adaptoarelor
››Mâner ergonomic confecționat din 2 componente pentru o transmisie ergonomică a forței mâinii
››Cap oval, cu suprafață cromată mat, dimensiuni compacte pentru depozitare
››Pentru inserțiile de cheie tubulară, elementele de legătură etc. cu pătrat conform DIN 3120-C 6,3, ISO 1174



6,3
mm
1/4”

Cod
3300158

Nr.
R40000027

Pătrat de antrenare în țoli
1/4"

Pătrat de antrenare mm
6,3

Unghi de pivotare de anclanșare
5°

Lungime mm
150

R6000 0027



ANTRENOR CU CLICHET REVERSIBIL 1/2"

Greutate kg
0,122

€ 24,90
+ TVA



››Antrenor cu clichet robust pentru desfacerea șuruburilor blocate/ruginite,
ideal în combinație cu cheile dinamometrice și adaptoarele GEDORE

››comutabilă dreapta/stânga
››Danturare fină cu 72 de dinți
››Unghi de pivotare cu declansare mica de doar 5°
››Declanșare practică prin apăsare pe buton pentru fixarea și schimbarea rapidă a adaptoarelor
››Mâner ergonomic confecționat din 2 componente pentru o transmisie ergonomică a forței mâinii
››Cap oval, cu suprafață cromată mat, dimensiuni compacte pentru depozitare
››Pentru inserțiile de cheie tubulară, elementele de legătură etc.
cu pătrat conform DIN 3120-C 12,5, ISO 1174

12,5

mm
1/2”

Cod
3300410

Nr.
R60000027

Pătrat de antrenare în țoli
1/2"

Pătrat de antrenare mm
12,5

Unghi de pivotare de anclanșare
5°

Lungime mm
250

R6001 0027



ANTRENOR TELESCOPIC CU CLICHET DE 1/2",
DIN DOUĂ COMPONENTE

Greutate kg
0,586

€ 31,90
+ TVA



››Antrenor telescopic cu clichet pentru desfacerea șuruburilor blocate/ruginite, ideal pentru înlocuirea anvelopelor În primul rând în combinație cu cheile dinamometrice și adaptoarele GEDORE

››comutabila dreapta/stanga, cu tijă telescopică blocabilă în 5 poziții –

Pentru un cuplu mare cu forta redusa, dimensiuni compacte de depozitare adaptate necesităților

››Declanșare practică prin apăsare pe buton pentru schimbarea adaptoarelor
››Mâner ergonomic confecționat din 2 componente pentru o transmisie ergonomică a forței mâinii
››Capacitate de solicitare maximă: 512 N·m (corespunde cerințelor DIN 3122:2017-04)
››Suprafață cromată mat

12,5

mm
1/2”

Cod

Nr.

Pătrat de antrenare în țoli

Pătrat de antrenare mm

3300522

R60010027

1/2"

12,5

lungime
variabilă mm
460-600

Unghi de pivotare
de anclanșare
5°

Înălțime cap
clichet mm
40

Numărul de
dinți
72

Greutate kg
1,099

10

R4900 3033



SET CHEI TUBULARE 1/4"

€ 32,90
+ TVA



33 piese
››Pentru desfacerea și strângerea manuală a șuruburilor și piulițelor
››Dotare de bază ordonată pentru diversele utilizări în atelier și în deplasare
››Strângere mai ușoară datorită antrenorului cu clichet, confecționat din două
materiale componente, cu rotație integrată spre dreapta și spre stânga

››Antrenor cu clichet construit pentru transferul ergonomic permanent al forței
cu unghi de revenire de 5° determinat de 72 de dinți

››inclusiv adaptor de bit pentru toate biturile și sculele cu hexagon exterior de 1/4"
››Casetă solidă din material plastic cu balamale și închizătoare din metal
››Ordine și fixarea inserțiilor de chei tubulare prin siguranță cu clemă
››Oțel crom-vanadiu, cromat și satinat mat

6,3mm

PH

1/4”

PZ

Cod

Nr.

Conținut

3300051

R49003033

1/4" Antrenor telescopic cu clichet , danturare fină, 72 dinți | 150 mm
1/4" Mâner de introducere cu pătrat 165 mm
1/4" Tubulară, hexagon, mărimea cheii 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 25 mm
1/4"Bithexagon interior 3 4 5 6 | 37 mm
1/4" Bit crestătură dreaptă 4 5,5 6,5 | 37 mm
1/4"Bit în cruce PH 1 2 | 37 mm
1/4" Bit în cruce PZ 1 2 | 37 mm
1/4"Bit TX T15 T20 T25 T30 | 37 mm
1/4" Prelungitor de cheie tubulară 50 100 mm
1/4" Articulație cardanică | 32 mm adaptor de bit
1/4" pătrat x 1/4" hexagon | 25 mm

Lungime
mm
300

Lățime
mm
180

R6901 3024

Adâncime
mm
52



SET CHEI TUBULARE ŞI ACCESORII 1/2"

piese

Greutate kg

33

1,31

€ 59,90
+ TVA



24 piese
››Pentru desfacerea și strângerea manuală a șuruburilor și piulițelor
››Dotare de bază ordonată pentru diversele utilizări în atelier și în deplasare
››Strângere mai ușoară datorită antrenorului cu clichet, confecționat din două
materiale componente, cu rotație integrată spre dreapta și spre stânga

››Antrenor cu clichet construit pentru transferul ergonomic permanent al
forței cu unghi de revenire de 5° determinat de 72 de dinți

››Casetă solidă din material plastic cu balamale și închizătoare din metal
››Ordine și fixarea inserțiilor de chei tubulare prin siguranță cu clemă

12,5mm

1/2”

Cod

Nr.

Conținut

3300056

R69013024

1/2" Antrenor cu clichet reversibil , danturare fină, 72 dinți | 250 mm
1/2"Tubulara in 12 laturi, mărimea cheii 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2" Prelungitor de cheie tubulară 125 250 mm
Prelungitor/piesă culisantă 3/8" x 1/2" | 44 mm

Lungime
mm
383

Lățime
mm
272

Adâncime
mm
80

piese

Greutate kg

24

4,75

11

R4600 3094



SET CHEI TUBULARE 1/4" + 1/2"

€ 69,90
+ TVA



94 piese
››Pentru desfacerea și strângerea manuală a șuruburilor, piulițelor și bujiilor
››Cu ajutorul cauciucului de reținere comprimat, bujia este fixată în
inserție la executarea operațiilor de montare și demontare

››Dotare de bază ordonată pentru diversele utilizări în atelier și în deplasare
››Cheie tubulară 1/4" + 1/2", hexagonală, în sistem metric,
scurtă, execuție conform DIN 3124, ISO 2725

››Cheie tubulară 1/4" + 1/2", hexagonală, în sistem metric,
lungă, execuție conform DIN 3124, ISO 2725

››Inserție de șurubelniță 1/4" și bituri, 5/16",

în versiunea de execuție cu crestătură PH, PZ, TX

››Conexiune sigură cu pătrat de racord conform
DIN 3120, ISO 1174 cu blocare cu bilă

››Conexiune sigură cu antrenare cu pătrat interior
conform DIN 3120, ISO 1174 cu blocare cu bilă

››Set de șurubelnițe cotite, 3 piese
››Strângere mai ușoară datorită antrenorului cu clichet, confecționat din

două materiale componente, cu rotație integrată spre dreapta și spre stânga

››Antrenor cu clichet construit pentru transferul ergonomic permanent al
forței cu unghi de revenire de 5° determinat de 72 de dinți

››Casetă solidă din material plastic cu balamale și închizătoare din metal
››Ordine și fixarea inserțiilor de chei tubulare prin siguranță cu clemă
››Oțel crom-vanadiu, cromat și satinat mat

6,3mm

12,5mm

1/4”

1/2”

PH

PZ

Cod

Nr.

Conținut

3300057

R46003094

1/4" Antrenor cu clichet reversibil cu pârghie din 2 componente, danturare fină, 72 dinți | 150 mm
1/4" Mâner cu pătrat 165 mm
1/4" Cheie tubulară hexagon mărimea cheii 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm
1/4" tubulară hexagon mărimea cheii 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm
1/4" Bit hexagon interior 3 4 5 6 | 37 mm
1/4" Bit crestătură dreaptă 4 5,5 6,5 | 37 mm
1/4" Bit crestătură în cruce PH 1 2 | 37 mm
1/4" Bit crestătură în cruce PZ 1 2 | 37 mm
1/4" BitTX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm
1/4" Prelungitor de cheie tubulară 50 100 mm
1/4" Mâner transversal cu piesă de culisare | 115 mm
1/4" Articulație cardanică | 32 mm
5/16" Bituri hexagon interior 8 10 12 14 | 30 mm
5/16" Bituri crestătură dreaptă 8 10 12 | 30 mm
5/16" Bituri în cruce PH 3 4 | 30 mm
5/16" Bituri în cruce PZ 3 4 | 30 mm, 5/16" Bituri TX T40 T45 T50 T55 | 30 mm
1/2" Antrenor cu clichet reversibil , danturare fină, 72 dinți | 250 mm
1/2" Cheie tubulară hexagon mărimea cheii
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32
1/2" Cheie tubulară hexagon mărimea cheii 14 15 17 19 | 77 mm
1/2" Cheie tubulară pentru bujii mărimea cheii 16 21 mm | 65 mm
1/2" Prelungitor de cheie tubulară 125 250 mm
1/2" Articulație cardanică | 66 mm
Adaptor la mare/piesă de alunecare 3/8" x 1/2" | 44 mm
Adaptor de bit 1/2", pătrat x 5/16" hexagon, | 38 mm
Set de imbusuri cotite, hexagon, mărimea cheii 1,5 2 2,5 mm

Lungime
mm
383

Lățime
mm
272

Adâncime
mm
80

piese

Greutate kg

94

6,77

12

R4600 3100



SET CHEI TUBULARE 1/4" + 1/2"

€ 159,00

+ TVA



100 piese
››Pentru desfacerea și strângerea manuală a șuruburilor și piulițelor
››În mod special pentru utilizarea în atelierele de lăcătușerie
››Dotare ordonată pentru diversele utilizări în atelier și în deplasare
››Strângere mai ușoară datorită antrenoarelor cu clichet, confecționate din

două materiale componente, cu rotație integrată spre dreapta și spre stânga

››Unghi de lucru optimizat prin curbarea pe orizontală la 15° a unghiului
gurii cheii reglabile și a cheii inelare

››Lucru mai sigur și mai ușor datorită capului curbat vertical la
un unghi de 15° la partea de cheie inelară

››Conexiune sigură cu pătrat de racord conform
DIN 3120, ISO 1174 cu blocare cu bilă

››Conexiune sigură cu antrenare cu pătrat interior
conform DIN 3120, ISO 1174 cu blocare cu bilă

››Casetă solidă din material plastic cu balamale și închizătoare din metal
››Ordine și fixarea inserțiilor de chei tubulare prin siguranță cu clemă
››Oțel crom-vanadiu, cromat și satinat mat

12,5mm

1/2”
6,3mm

1/4”

PH

PZ

Cod

Nr.

Conținut

3300063

R46003100

1/4" Antrenor telescopic, danturare fină, 72 dinți | 150 mm
1/4" Mâner de introducere pătrat | 165 mm
1/4" Bit hexagon mărimea cheii 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
1/4" Prelungitor de cheie tubulară 50 100 mm
1/4" Mâner transversal cu piesă de alunecare | 115 mm
1/4" Articulație cardanică | 32 mm
Adaptor de bit 1/4", pătrat x 1/4" hexagon, | 25 mm
1/4" Bituri hexagon interior 3 4 5 6 8 10 | 25 mm
1/4" Bituri crestătură dreaptă 4 5,5 7 | 25 mm
1/4" Bituri crestătură în cruce PH 1 2 3 4 | 25 mm
1/4" Bituri crestătură în cruce PZ 1 2 3 | 25 mm
1/4" Bituri TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm
1/2" Clichet reversibil, danturare fină, 72 dinți | 250 mm
1/2" Tubulară hexagon mărimea cheii
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
1/2" Prelungitor de cheie tubulară 125 250 mm
1/2" Articulație cardanică | 65 mm
Piesă de trecere la mare/piesă de alunecare 3/8" x 1/2" | 44 mm
Cheie inelară-fixă mărimea cheii 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Set de șurubelnițe cotite, hexagon 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Cheie reglabilă, reglabilă 10" 250 mm
Șurubelniță crestătură dreaptă 4 5,5 6,5
Șurubelniță crestătură în cruce PH 1 2 3
Clește pentru tăiat 180 mm
Clește semirotund 200 mm
Clește pentru instalatori 10" 250 mm , Ciocan 500 g

Lungime
mm
552

Lățime
mm
360

Adâncime
mm
100

piese

Greutate kg

100

10

13

R6800 3030



SET INSERȚII DE ȘURUBELNIȚĂ 1/2" IN

€ 61,90
+ TVA



30 piese
››Pentru destrângerea și strângerea manuală a șuruburilor hexagonale pe interior
››Antrenare cu pătrat interior conform DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
cu canelură pentru bila de siguranță

››Inserție pentru șurubelniță 1/2", cu hexagon interior, cu știft presat, fosfatat,

cu striere pe lungime pentru o priză bună, partea de antrenare șlefuită la luciu

››Casetă solidă din material plastic cu balamale și închizătoare din metal
››Ordine și fixarea inserțiilor de chei tubulare prin siguranță cu clemă
››Oțel crom-vanadiu, cromat și satinat mat

12,5mm

1/2”

Cod

Nr.

Conținut

3301573

R68003030

Bit hexagon interior mărimea cheii 5 6 7 8 10 12 14 17 19 | 55 mm
Bit hexagon interior mărimea cheii 5 6 7 8 10 11 12 13 | 100 mm
Bit hexagon interior mărimea cheii 5 6 7 8 10 12 14 | 140 mm
Bit hexagon interior mărimea cheii 5 6 7 8 10 12 | 200 mm

Lungime
mm
425

Lățime
mm
320

R6800 3032

Adâncime
mm
52



SET INSERȚII DE ȘURUBELNIȚĂ 1/2" TX

piese

Greutate kg

30

5,4

€ 64,90
+ TVA



32 piese
››Pentru desfacerea și strângerea manuală a șuruburilor TX
››Antrenare cu pătrat interior conform

DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 cu canelură pentru bila de siguranță

››Inserție pentru șurubelniță 1/2", TX, cu știft presat, fosfatat, cu striere
pe lungime pentru o priză bună, partea de antrenare șlefuită la luciu

››Casetă solidă din material plastic cu balamale și închizătoare din metal
››Ordine și fixarea inserțiilor de chei tubulare prin siguranță cu clemă
››Oțel crom-vanadiu, cromat și satinat mat

12,5mm

1/2”

Cod

Nr.

Conținut

3301577

R68003032

BitTX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 55 mm
Bit TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 100 mm
Bit TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 140 mm
Bit TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 200 mm

Lungime
mm
425

Lățime
mm
320

Adâncime
mm
52

piese

Greutate kg

32

5,4

14

R6800 3026



SET INSERȚII DE ȘURUBELNIȚĂ 1/2" XZN

€ 63,90
+ TVA



26 piese
››Pentru desfacerea și strângerea manuală a șuruburilor XZN
››Antrenare cu pătrat interior conform DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 cu
canelură pentru bila de siguranță

››Inserție pentru șurubelniță 1/2", XZN, cu știft presat, fosfatat, cu striere pe
lungime pentru o priză bună, partea de antrenare șlefuită la luciu

››Casetă solidă din material plastic cu balamale și închizătoare din metal
››Ordine și fixarea inserțiilor de chei tubulare prin siguranță cu clemă
››Oțel crom-vanadiu, cromat și satinat mat

12,5mm

1/2”

Cod

Nr.

Conținut

3301574

R68003026

Bit XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 | 55 mm
Bit XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 | 100 mm
Bit XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 | 140 mm
Bit XZN M8 M10 M12 M14 | 200 mm

Lungime
mm
425

Lățime
mm
320

R7800 4014

Adâncime
mm
52



SET CHEI TUBULARE 3/4"

piese

Greutate kg

26

5,4

€ 234,90
+ TVA



14 piese
››Pentru desfacerea și strângerea manuală a șuruburilor și piulițelor
››Strângere mai ușoară datorită antrenorului cu clichet
cu rotație integrată spre dreapta și spre stânga

››Conexiune sigură cu pătrat de antrenare conform
DIN 3120, ISO 1174 cu blocare cu știft

››Conexiune sigură cu antrenare cu pătrat interior conform
DIN 3120, ISO 1174, cu gaură pentru blocarea cu știft

››Casetă solidă din material plastic cu balamale și închizătoare din metal
››Ordine și fixarea inserțiilor de chei tubulare prin siguranță cu clemă

20mm

3/4”

15°

Cod

Nr.

Conținut

3300011

R78004014

3/4" Antrenor cu clichet reversibil, danturare grobă, 24 dinți | 510 mm
3/4" Inserție de cheie tubulară, hexagon, mărimea cheii 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm
3/4" Prelungitoare de cheie tubulară 200 400 mm
3/4" Mâner transversal cu piesă de alunecare | 460 mm

Lungime
mm
552

Lățime
mm
360

Adâncime
mm
100

piese

Greutate kg

14

14,2

15

R2930 XXXX

don

VDE CLEȘTE COMBINAT
››Pentru îndoire, prindere și fixare, pentru tăierea sârmei, pentru lucrări electrice
››Muchiile de tăiere lungi, călite inductiv, sunt dotate cu zone de

€ 15,40
+ TVA



prindere pentru materialul plat și rotund

››Mânerele ergonomice de înaltă calitate confecționate din 2 componente permit o

transmitere ergonomică a forței mâinii și sunt izolate cu manșoane din mai multe
componente pentru protecția împotriva alunecării, izolație de protecție la 1000 V
››Forjat din oțel special de scule
››Mânerele sunt izolate VDE, conform EN 60900/IEC 60900

DVE

2K

Cod
3301408
3301409

1000 V

Nr.
R29300180
R29300200

Sârmă dură Ø mm
1,6
1,8

Lungime mm
180
200

R2940 0180

Greutate kg
0,275
0,36



CLEȘTE DE TĂIAT, CONFORM VDE

Fără TVA
15,40
17,95

€ 17,10
+ TVA



››Pentru lucrări la instalațiile electrice în vederea tăierii cablurilor și firelor de

sârmă sub 1000 V. În plus, scula are o utilizare universală în lucrările tehnice
și meșteșugărești
››Muchii tăietoare pentru sârma cu duritate medie de Ø 2,3 mm și sârma dură de
Ø 1,5 mm, cu efect de pârghie, muchiile tăietoare sunt călite suplimentar
››Mânerele ergonomice de înaltă calitate confecționate din 2 componente permit o
transmitere ergonomică a forței mâinii și sunt izolate cu manșoane din mai multe
componente pentru protecția împotriva alunecării, izolație de protecție la 1000 V
››Clește universal de tăiat pentru instalațiile electrice de 180 mm din oțel
crom-vanadiu, cu suprafață tratată prin fosfatare, acoperire electrolitică

DVE

2K

Cod
3301410

1000 V

Nr.
R29400180

Sârmă de pian Ø mm
1,8

Lungime mm
180

R2951 0200

Greutate kg
0,28

€ 17,85

CLEȘTE TELEFON, CONFORM VDE



curbat la 45°



+ TVA

››Cleștele semirotund servește ca sculă profesională pentru utilizarea în lucrările de montaj și reglare
››Suprafețele de prindere striate longitudinal și cotite în unghi de 45° împiedică alunecarea nedorită
››Mânerele ergonomice de înaltă calitate confecționate din 2 componente permit o transmitere
ergonomică a forței mâinii și sunt izolate cu manșoane din mai multe componente pentru
protecția împotriva alunecării, izolație de protecție la 1000 V
››Muchiile de tăiere lungi sunt călite prin inducție
››Execuția corespunde standardului DIN ISO 5745

DVE

2K

Cod
3301412

1000 V

Nr.
R29510200

Sârmă dură Ø mm
1,8

Lungime mm
200

Greutate kg
0,26

16

GEDORE BEST CHOICE

SET DE CLEȘTI
R27000003

Setul de clești GEDOREred R27000003 este un set de clești adecvat
pentru utilizarea în sectorul industrial și de către meseriași.
Mai specific pentru domeniul instalațiilor sanitare și de încălzire,
precum și pentru lucrările la țevi, cum ar fi înșurubarea și
deșurubarea robinetelor și a elementelor de fixare.
Cleștii pentru țevi R27140015 și R27140020 cu gură în formă de S sunt
ideali pentru apucarea și fixarea obiectelor rotunde. Orientarea dinților
în sens contrar direcției de rotație asigură o prindere sigură a deschiderii
cotite la 45° a fălcilor cleștelui pentru țevi. Cleștele pentru instalatori
R281000010 este o unealtă de mână des utilizată de către bricoleri
și profesioniști.
Datorită fălcilor reglabile, ajustarea simplă a deschiderii fălcilor
în domeniul de deschidere de 5 mm – 45 mm nu ridică niciun
fel de probleme.

1

Ideal pentru prindere și ținere
››Cleștii pentru țevi de 1 1/2" și de 2" sunt ideali pentru
toate meseriile, în care asamblările cu filet trebuie
abordate uneori cu forță

2

Fălci drepte, reglabile

››Cleștele pentru instalatori de 10" apucă cu autoblocare piesele
plate, rotunde și pătrate, de diferite dimensiuni, constituind
astfel un ajutor universal în viața de zi cu zi

3

Utilizare multiplă

››Setul de clești constă din 2 clești pentru țevi și 1 clește pentru
instalatori pentru utilizarea în domeniul autovehiculelor,
instalațiilor sanitare și altor asamblări cu filet

17

R2700 0003

SET DE CLEȘTI
3 piese



€ 44,90
+ TVA



››Set de clești adecvat utilizării în sectorul industrial și meșteșugăresc,
în special în domeniul instalațiilor sanitare și de încălzire

››Pentru lucrul la conducte , cum ar fi înșurubarea și
deșurubarea de supape și elemente de fixare

››Clește pentru țevi R27140015 și R27140020: Cu gură în

formă de S, ideali pentru apucarea și fixarea obiectelor rotunde

››Orientarea dinților în sens contrar direcției de rotație asigură

o prindere sigură pentru mânerul fix al deschiderii cotite la 45°
a fălcilor cleștelui pentru țevi
››Reglarea fără trepte este posibilă datorită piuliței de reglare
››Piuliță de reglare fără posibilitate de pierdere datorită inelului
O și inelului elastic suplimentar
››Clește pentru instalatori R28100010: O unealtă
populară pentru meseriașii amatori și profesioniști
››Lucru precis cu cleștele pentru instalatori de 10", 250 mm,
cu articulație , reglabil în șapte trepte
››Clește pentru instalatori execuție conform DIN 8976 Forma C
››Clește pentru țevi cu execuție conform DIN 5234
››din otel Crom-Vanadium

Cod
3300040

Nr.
R27000003

Conținut
R27140015 Cheie pentru racorduri de țeavă, gură în formă de S, 1 1/2 țoli
R27140020 Cheie pentru racorduri de țeavă, gură în formă de S, 2 țoli
R28100010 Clește pentru instalatori, 7 trepte de reglare, 10 țoli

piese
3

Greutate kg
4,5

18

R2880 XXXX

don

CLEȘTE PENTRU TĂIAT BOLȚURI

€ 32,90
+ TVA



››Utilizat pentru tăierea materialelor grele, cum ar fi bolțurile, cuiele, lacătele

și lanțurile cu un diametru de până la 4 mm. Adecvat pentru meseriașii
profesioniști și pentru amatori
››Taisurile călite suplimentar garantează constant tăierea exactă. Mecanismul
cu două pârghii vă permite un mare transfer al forței cu un efort manual
redus, ergonomic și totodată puternic
››Mânerul cu caracteristici antialunecare și ergonomice confecționat din
1 componentă asigură executarea ergonomică a lucrărilor

Cod
3301150
3301151

Nr.
R28801018
R28801024

Capacitate de tăiere HRC 19 Ø mm
8
9

Capacitate de tăiere HRC 40 Ø mm
6
8

Lungime mm
450 mm
600 mm

R1910 1002

Greutate kg
1,4
2,5



SET LEVIERE DE MONTARE

Fără TVA
32,90
39,90

€ 35,50
+ TVA



4 piese
››Ideal pentru lucrările de montare și
demontare a pieselor blocate

››Mânerul confecționat din 1 componentă asigură
un lucru plăcut și în condiții de siguranță

Cod
3301568

Nr.
R19101002

Conținut
24", 610 x 20 mm, 18", 460 x 20 mm, 12", 310 x 16 mm, 8", 200 x 10 mm

piese
4

R9216 XXXX

don

CIOCAN DE LĂCĂTUȘERIE ENGLEZESC

Greutate kg
1,4

€ 7,50
+ TVA



››Adecvat în mod special pentru utilizarea de durată în condiții
solicitante datorită suprafețelor de impact călite inductiv

››Se potrivește confortabil în mână, datorită cozii
ergonomice din lemn de Hickory

››Conexiune sigură datorită fixării penei inelare între cap și coadă
››Canal și bilă șlefuite cu grijă

Cod
3300767
3300768
3300769
3300770

Nr.
R92160003
R92160004
R92160005
R92160008

Greutate cap lbs
1/2 lbs
3/4 lbs
1 lbs
1.1/2 lbs

Greutate cap g
227
340
453
680

Lungime mm
290
310
330
350

Greutate kg
0,34
0,47
0,64
0,92

Fără TVA
7,50
8,50
9,50
10,90

19

R9300 0005



SET DE PILE

€ 21,90
+ TVA



5 piese
››Set practic de 5 pile pentru prelucrarea lemnului, aluminiului,

materialelor plastice și oțelului, ideale pentru ateliere, construcția de
modele și pentru rectificarea produselor fabricate cu imprimante 3D
››Diferite forme pentru utilizări universale: 1 pilă triunghiulară, 1 pilă lată, 1 pilă rotundă,
1 pilă semirotundă și 1 pilă pătrată pentru prelucrarea individuală a pieselor
››Dispunere clar vizibilă a pilelor în husa din material plastic pentru transportul
sigur și pentru depozitarea cu economie de spațiu
››Pile de înaltă calitate și stabile, din oțel special, cu mâner din 2 componente
cu formă ergonomică pentru o transmitere ergonomică a forței mâinii
››Fiecare pilă este prevăzută cu orificiu de agățare pentru agățarea la perete

Cod

Nr.

Conținut

3301597

R93000005

Pilă triunghiulară, Pilă lată, Pilă rotundă, Pilă semirotundă, Pilă pătrată

Lungime
mm
310

R9380 0125



MENGHINĂ PARALELĂ

piese

Greutate kg

5

0,82

€ 112,90
+ TVA



rigidă
››Menghina montată servește la prinderea și

centrarea pieselor în timpul prelucrării acestora

››Prinderea absolut paralelă prin ghidare centrală
››Suprafețele de lucru striate și netede permit o
utilizare flexibilă a menghinei

››Fălcile sunt reversibile și înlocuibile

125
mm

Cod
3301737

Nr.
R93800125

Lățimea maxilarului mm
125

Adâncimea de prindere utilizabilă mm
125

R9380 0150

Greutate kg
19



MENGHINĂ PARALELĂ

€ 119,90
+ TVA



pivotantă
››Menghina rotativă servește la prinderea și

centrarea pieselor în timpul prelucrării acestora

››Prinderea absolut paralelă prin ghidare centrală
››Suprafețele de lucru striate și netede permit o
utilizare flexibilă a menghinei

››Fălcile sunt reversibile și înlocuibile

150
mm

Cod
3301738

Nr.
R93800150

Lățimea maxilarului mm
150

Adâncimea de prindere utilizabilă mm
125

Greutate kg
19

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Žwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE UK Limited
Marton Street , SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vincentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

Sales International
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911
GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de
GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr
GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE TOOLS, INC.
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com
GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.
103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za
GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in
GEDORE TOOL CENTER OOO
4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

Distribuitor / Ștampila:

IMPULSE TOOL PROMOTION valabil
de la 01/09/2020 până la 31/12/2020.
În limita stocului.

Preţuri speciale pentru piese/set, plus TVA. Livrare fără decoraţiuni. Speci cațiile tehnice
pot suferi modi cări. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru erorile de tipărire.
Prețuri fără TVA / pentru dealeri Vă rugăm contactați reprezentantul local.
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