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€ 59,00
+ TVA

     
€ 589,00

+ TVA

     
€ 779,00

+ TVA

     

CĂRUCIOARE 
PENTRU SCULE
cu 7 sertare

SET DE 
SCULE-VDE HYBRID
în GEDORE L-BOXX® 136, 
53 componente

SET DE CHEI COMBINATE 
CU CLICHET 
4 piese

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE

VALABIL DE LA  01/09 - 31/12/2020
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Setul de scule, împreună cu căruciorul pentru scule sigur,  
sistematic și mobil, modelul GTT B-7 de la GEDORE, oferă o gamă  
largă de echipamente de bază, în dimensiuni metrice, pentru fiecare  
atelier auto sau atelier mecanic. 

Cele șase sertare de 640 mm lățime și 400 mm adâncime, două dintre  
ele fiind deja echipate cu un set de șurubelnițe cu 93 de componente  
și cu un set cu chei tubulare cu 79 de componente, ajung până la o 
greutate de 60 kg.

Datorită extensiei telescopice complete, se poate observa întotdeauna 
întregul conținut al sertarului. Cinci sertare sunt deosebit de potrivite 
pentru scule de mână și pot fi împărțite individual folosind divizoare 
longitudinale din gama GEDORE.<br /> Sertarul de jos poate cuprinde, 
de asemenea, scule și echipament de dimensiuni mai mari. 

GEDORE BEST CHOICE 

CĂRUCIOR 
PENTRU SCULE 
GTT-B-S-177

Extinse Sortiment 
de scule
 › Sortiment de scule, format din 177 de 
componente, pentru strângerea și slăbirea 
diferitelor conexiuni cu șuruburi

Construcție confortabilă și sigură
 ›  Împingere și tragere fără efort
 › Nivel ridicat de stabilitate
 › Blocarea individuală la extensie previne 
deschiderea a mai mult de un sertar 

Spațiu de stocare mobil
 › Șapte sertare (l 640 x î 67 x a 400), 2 gata 
echipate, 5 cu utilizare individuală
 ›  Un sertar foarte înalt pentru sculele cu 
dimensiuni mari (l 640 x î 207 x a 400) 

Rezistență ridicată
 ›  900 kg (static)
 ›  650 kg (dinamic) 
 › Capacitate de încărcare per sertar 40 kg
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€ 779,00
+ TVA

     
 

GTT B-7

CĂRUCIOARE PENTRU SCULE 
cu 7 sertare

Cod Nr. Înălțime mm Lățime mm Adâncime mm Sertare capacitate maximă de încărcare în kg Nr. de sertare Greutate kg
3106659 GTT B-7 985 775 475 5x Tip 1, Î = 67 mm

1x Tip 2, Î = 137 mm
1x Tip 3, Î = 207 mm

900 7 90

 › Ca echipament de bază pentru atelier:  
cărucior de scule compact cu un set de scule versatil 
 › Capacitate de încărcare totală: 900 kg (static), 650 kg (dinamic) 
 › Spațiu de depozitare amplu cu șapte sertare, capacitate portantă a sertarului de 40 kg, 
sertarul inferior pentru sarcini ridicate de 60 kg 
 › Acces neîngrădit la întregul sertar prin intermediul șinelor de ghidaj  
pe rulmenți cu bile cu extensie telescopică completă 
 › Manevrabil și ușor de condus datorită mânerului de conducere, celor două roți GEDORE, 
pe rulmenți, de mare performanță (role fixe Ø 200 mm) și celor două roți de deplasare 
ușoare GEDORE (role de conducere Ø 125 mm), cu blocare totală 
 › Siguranță prin protecția călcâielor 
 › Pereți laterali cu perforații euro de 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și sculelor 
 › Sertare late (l 640 x a 400 mm), cu închidere centralizată și încuietoare cilindrică 
 › Construcție stabilă din tablă de oțel sudată, cu un raft din plastic ABS,  
cu trei compartimente pentru componente mici, două rafturi pentru doze,  
opt rafturi pentru șurubelnițe 
 › Tablă din oțel, rezistentă la coroziune, vopsită în câmp electrostatic  
cu vopsea rezistentă la zgârieturi 
 › Posibilitatea de echipare individuală prin intermediul separatoarelor  
de compartimentare longitudinale și transversale 

Datorită capacității totale de încărcare, de 900 kg static și 650 kg dinamic, 
GTT B-7 servește, de asemenea, ca zonă de depozitare a sculelor și a 
echipamentelor de dimensiuni mai mari.

Sistemul de blocare individual oferă securitate și comoditate, ceea ce 
împiedică sertarele să se deschidă neintenționat. Acestea pot fi deschise 
cu o mână folosind bara de eliberare. Un sistem de blocare centralizat cu 
blocare cu cilindru protejează sculele și echipamentele împotriva accesului 
neautorizat. 

Securitatea este completată de confort. Datorită celor două roți cu 
rulment cu bile și celor două roți performante mari, precum și a  
mânerului de direcție, GTT B-7 își menține rularea lină, manevrabilitatea 
și stabilitatea direcțională, chiar și în condiții de încărcare mare.
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€ 1199,00
+ TVA

     
 

GTT B-S-177

CĂRUCIOR DE SCULE  
CU SORTIMENT DE SCULE 
177 componente

Cod Nr. Înălțime 
mm

Lățime 
mm

Adâncime 
mm

Conținut Sertare Nr. de 
sertare

piese Greutate kg

3106667 GTT B-S-177 985 775 475 Sortiment de scule în inserții care permit verificarea 
integrității nr. TS-177, 177 componente 
+ Cărucior pentru scule cu 7 sertare nr. GTT B-7 
+ Briceag de salvare nr. SB 6952-00 
Casetă goală GEDORE L-BOXX Mini, nr. 1102 L 
Geantă frigorifică,  Pahar roșu  GEDORE pentru Coffee2Go, 
Deschizător sticle GEDORE, din 2 componente

5x Tip 1, Î = 67 mm
1x Tip 2, Î = 137 mm
1x Tip 3, Î = 207 mm

7 177 102,7

 › Ca echipament de bază pentru atelier: cărucior de scule compact cu un set de scule versatil 
 › Capacitate de încărcare totală: 900 kg (static), 650 kg (dinamic) 
 › Spațiu de depozitare amplu cu șapte sertare, capacitate portantă a sertarului de 40 kg,  
sertarul inferior pentru sarcini ridicate de 60 kg 
 › Acces neîngrădit la întregul sertar prin intermediul șinelor de ghidaj  
pe rulmenți cu bile cu extensie telescopică completă 
 › Manevrabil și ușor de condus datorită mânerului de conducere, celor două roți GEDORE,  
pe rulmenți, de mare performanță (role fixe Ø 200 mm) și celor două roți de deplasare  
ușoare GEDORE (role de conducere Ø 125 mm), cu blocare totală 
 › Siguranță prin protecția călcâielor 
 › Pereți laterali cu perforații euro de 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și sculelor 
 › Sertare late (l 640 x a 400 mm), cu închidere centralizată și încuietoare cilindrică 
 › Construcție stabilă din tablă de oțel sudată, cu un raft din plastic ABS, cu trei compartimente  
pentru componente mici, două rafturi pentru doze, opt rafturi pentru șurubelnițe 
 › Tablă din oțel, rezistentă la coroziune, vopsită în câmp electrostatic cu vopsea rezistentă la zgârieturi 
 › Vopsire specială, corpul negru, sertarele albastru GEDORE 
 › Scule GEDORE cu dimensiuni metrice 
 › Sistem de verificare a integrității sculelor GEDORE,  
verificarea integrității prin inserții de material expandat în două culori 
 › Inclusiv cadou: GEDORE Lunchbox. Conține: geantă frigorifică izolată,  
GEDORE L-BOXX mini, cuțit, deschizător pentru sticle, pahar pentru Coffee2Go 

Opțiuni: 
 › Poate fi extins prin module de scule GEDORE (Nr. 1500 ES/1500 CT sau 2005 CT) 
 › Lăzi de suprapunere GEDORE, pereți posteriori și suporturi de scule  
care pot fi extinse conform necesităților utilizatorului 

 › Lista detaliată a conținutului sortimentului de scule se găsește la pagina 05 
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TS-177 Modul 1

TS-177 Modul 2

O imagine de ansamblu a componentelor individuale

Clichet reversibil 1/2", nr. 1993 U-20
Prelungitor 1/2”, nr. 1990-3 -5 -10
Cheie tubulară 1/2", nr. D 19, deschidere 10 12 13 15 16
17 18 19 22 24 27 30 32 mm
Bit hexagonal 1/2",  nr. IN 19, deschidere 5 6 7 8 9
10 12 14 17 19 mm
Prelungitor 1/2", cu magnet de reținere, nr. 1990 M
Chei combinate fixe-inelare nr. 1 B, deschidere 8 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Set de biți chei tubulare cu antrenor cu clichet 1/4", nr. 666-U-20

Set imbus  nr. H 42-10, 10 componente
Set biți de torsionare nr. 666-042, 42 componente
Șurubelnițe din 3 componente, cu secțiune dreaptă nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Șurubelnițe din 3 componente, cu secțiune în cruce, nr. 2160 PH, PH 1 2
Clește universal nr. 142 10 TL
Clește multifuncțional nr. 8133-200 JC
Cleşte cu tăiere laterală nr. 8314-180 JC
Șurubelniță creion de tensiune nr. 4615 3
Ciocan de lăcătușerie nr. 4 E-500
Set burghie spirale nr. 8550-024, 24 componente
Set dornuri cilindrice nr. 316 D, 6 componente

Briceag de salvare nr. SB 6952-00
Casetă goală GEDORE L-BOXX Mini, nr. 1102 L
Geantă frigorifică
Pahar roșu GEDORE pentru Coffee2Go 
Deschizător sticle GEDORE, din 2 componente 
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€ 1099,00
+ TVA

     
 

€ 869,00
+ TVA

     
 

1504 0511

BANC DE LUCRU MOBIL 
cu 7 sertare

Cod Nr. Înălțime 
mm

Lățime 
mm

Adâncime 
mm

Sertare capacitate maximă 
de încărcare în kg

Nr. de 
sertare

Rafturi Separator 
transversal

Separator 
longitudinal

Grosime placă 
de lucru

Greutate 
kg

6622830 1504 
0511

985 1.100 550 5x Tip 1, Î = 67 mm
1x Tip 2, Î = 137 mm
1x Tip 3, Î = 207 mm

1000 7 1 2 10 30 102

 › Pentru depozitarea sigură, clar vizibilă și mobilă a sculelor și echipamentelor 
 › Placă din lemn multistratificat din fag, cu grosimea de 30 mm a cărei suprafață  
a fost protejată suplimentar prin tratare cu firnis de ulei de in 
 › Acces neîngrădit la întregul sertar prin intermediul șinelor de ghidaj  
pe rulmenți cu bile cu extensie telescopică completă 
 › Construcția axială trapezoidală GEDORE face posibilă deplasarea ușoară,  
manevrabilitatea și stabilitatea direcției chiar și în sarcină maximă 
 › Spațiu mare de depozitare cu polițe și ușă care poate fi închisă 
 › Siguranța persoanelor prin protecția călcâielor 
 › Închidere centralizată cu broască cu cilindru care permite  
închiderea simultană a sertarelor și ușii 
 › Capacitate de încărcare pe sertar 40 kg, sertarul de jos, de mare sarcină, de 60 kg 
 › Sistem de rulare de mare performanță GEDORE, două role cu rulmenți de mare  
performanță GEDORE (role fixe Ø 200 mm) și două role cu deplasare ușoară,  
pe rulmenți cu bile (role de conducere Ø 125 mm) cu două blocatoare totale 
 › Capacitate de încărcare totală 1000 kg static și 750 kg dinamic 
 › Posibilitatea de echipare optimă cu module de scule GEDORE 
 › Tablă din oțel, sudată, rezistentă la coroziune, vopsită în câmp  
electrostatic cu vopsea rezistentă la zgârieturi 

2005 0511

CĂRUCIOARE PENTRU SCULE 
cu 7 sertare

Cod Nr. RAL Înălțime 
mm

Lățime 
mm

Adâncime 
mm

Sertare capacitate maximă 
de încărcare în kg

Nr. de 
sertare

Separator 
transversal

Separator 
longitudinal

Greutate kg

1803018 2005 0511 GEDORE albastru, 
RAL 5017

985 864 606 5x Tip 1, Î = 67 mm
1x Tip 2, Î = 137 mm
1x Tip 3, Î = 207 mm

500 7 2 10 83

 › Placa de depozitare din material plastic ABS cu 3 compartimente pentru piesele mici,  
2 compartimente pentru doze, 8 compartimente rotative pentru șuruburi 
 › Ambii pereți laterali cu orificii pătrate pentru aplicarea cheilor dinamometrice,  
respectiv a altor scule lungi sau a componentelor mici 
 › Închidere centralizată cu broască cu cilindru 
 › Sertar cu extensie completă, detașabil 
 › Închidere de siguranță pentru fiecare sertar, manevrare cu o singură mână 
 › Șine de ghidaj cu rulmenți cu bile 
 › Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini ridicate de 60 kg 
 › Construcția axială trapezoidală GEDORE facilitează deplasarea ușoară,  
manevrabilitatea și stabilitatea direcției 
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€ 399,00
+ TVA

     
 

1578

CĂRUCIOR PENTRU SCULE 
cu 6 sertare

Cod Nr. Înălțime 
mm

Lățime 
mm

Adâncime 
mm

Sertare capacitate maximă 
de încărcare în kg

Nr. de sertare Separator 
transversal

Separator 
longitudinal

Greutate kg

9018140 1578 930 605 375 4x Tip 1, Î = 75 mm
1x Tip 2, Î = 120 mm
1x Tip 3, Î = 210 mm

200 6 2 6 43

 › Potrivit pentru începători și utilizatori de bază sau pentru ateliere mici cu puțin spațiu 

Corpul: 
 › Tablă din oțel, rezistentă la coroziune, vopsită în câmp electrostatic  
cu vopsea rezistentă la zgârieturi, de culoare albastră GEDORE 

Sertare: 
 › Închidere centralizată cu broască cu cilindru 
 › Toate sertarele pot fi scoase pe ambele părți 
 › Posibilitatea de echipare individuală prin intermediul separatoarelor  
de compartimentare longitudinale și transversale (livrabile și individual) 
 › Capacitate de încărcare pe sertar 20 kg 

Sistem de rulare GEDORE: 
 › Capacitate de încărcare totală 200 kg 
 › 2 roți GEDORE, pe rulmenți, de mare performanță (role fixe Ø 140 mm) 
 › 2 roți de deplasare ușoare GEDORE (role de conducere Ø 100 mm),  
una dintre acestea cu blocare totală 
 › Construcția axială trapezoidală GEDORE este eficientă chiar  
și în sarcină maximă: deplasarea ușoară, manevrabilitatea și stabilitatea direcției 

Accesorii: 
 › 6 separatoare de compartimentare longitudinale (LT)  
și 2 separatoare de compartimentare transversale (QT) din tablă de oțel zincată 

Opțiuni: 
 › Posibilitatea de echipare optimă cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT) 
 › La cerere sunt disponibile culori și execuții speciale 
 › Livrare fără scule și accesorii 
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GEDORE BEST CHOICE 

DREMOMETER DNR SET
8563-N-05

GEDORE, cu certificat de testare, în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017, oferă o 
strângere controlată a șuruburilor de la 155 la 760 N·m și servește ca un instrument 
de acționare optim pentru seturile de chei tubulare. 

Indiferent de locul în care aplicați forța, fie pe mijlocul mânerului sau în altă parte a 
uneltei DREMOMETER, fie cu ambele mâini sau cu un tub de prelungire, momentul de 
rotație, fixat de către dumneavoastră, este atins întotdeauna cu exactitate - fără nicio 
schimbare de valoare. 

Repetabil și precis - datorită scalei Nonius cu lupă și a unui afișaj de 1/10, pe care se 
poate citi dintr-o dată valoarea fixată a momentului de rotație. De altfel, GEDORE 
DREMOMETER depășește cerințele DIN EN ISO 6789-2: 2017, având o precizie a 
declanșării de +/- 3% din valoarea fixată a scalei.

Cu o parte antrenantă fixă   de 3/4 ", conexiunile cu șurub sunt strânse în orice  
moment, fără oboseală. Pentru cei care trebuie să folosească mai multă forță,  
DREMOMETER furnizează în setul DREMOMETER DRN 3/4" un adaptor cu clichet  
de 3/4 " și o țeavă de prelungire din aluminiu.

Funcționare fără cusur
 ›  independent de lungime

Strângere fără oboseală
 ›  cu ajutorul unui adaptor cu clichet de 3/4" 
și a unei țevi de prelungire din aluminiu, 
pentru o forță mai mare 

Lucrări precise
 › Scală Nonius cu o rezoluție de 1 N·m 
 › Abatere de +/- 3% și ca atare mai precis 
decât se impune prin standard +/- 4% 

Mânuire perfectă
 › Deoarece mânerul se adaptează formei 
mâinii, unealta DREMOMETER se așează 
perfect în mână
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€ 729,00
+ TVA

     
 

€ 1290,00
+ TVA

     
 

8563-N-05

SET CHEI DINAMOMETRICE 
DREMOMETER DNR 3/4" 
155-760 N·m

Cod Nr. Tip Pătrat de 
antrenare 
în țoli

Pătrat de 
antrenare 
metric 
mm

Conținut Înălțime 
mm

Distanță 
carcasă - 
mijloc pătrat 
mm

Lungime 
mm

piese Greutate kg

3107043 8563-N-05 Pătrat
simplu

3/4" 40 DREMOMETER DN 3/4" cu Nonius 155-760Nm 
nr. 8563-N-00, Extensie de țeavă DR/DX ALU nr. 
8571-80, Adaptor de clichet nr. 754-04

35 22,5 812 1 3,005

 › Cheie dinamometrică  în domeniul de strângere 155-760 N·m  
cu certificat de verificare; țeavă de prelungire ușoară  
din aluminiu cu manșon de strângere 
 › Formă ergonomică nouă a mânerului pentru o activitate neobositoare 
 › Strângere controlată pe dreapta; antrenare 3/4";  
adaptor de clichet suplimentar 3/4", cu deplasare pe dreapta 
 › Operare fără defecte datorită independenței de lungime 
 › Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017;  
ajustat la o abatere maxim admisă de +/- 3%  
și ca atare mai precis decât se impune prin standard de +/- 4% 
 › Scala Nonius - cu o rezoluție de 1 N·m pentru o setare precisă -  
scala Mono cu unitatea: N·m 

DVI-28Z

MULTIPLICATOR MOMENT  
DE  ROTAŢIE DREMOPLUS ALU 

Cod Nr. Cuplu de ieșire
(max.) [N·m]

Cuplu de ieșire
(max.) [lbf·ft]

Executarea Slabă 
de reacție

Unitate a monta,
Pătrat [Imperial]

Ieșire 
quadrxhex

Distanta Ieșire quadrxhex -
Brațul de reacție de pornire
(min.)

Greutate kg

2653273 DVI-28Z 2800 2050 Formă Z, mototolită 3/4" 1" 100 3,9

 › Multiplicator moment de rotație mecanic și manual, cu angrenaj cu planetară, cu o singură 
etapă și o carcasă din aluminiu de calitate superioară, pentru strângerea controlată a 
șuruburilor și pentru deșurubarea acestora 
 › Este adecvat în mod deosebit în domeniile de aplicare: industrie; șantiere; ateliere de 
vehicule comerciale și autovehicule; tehnologie agricolă; utilaje de construcții; construcția 
de poduri, vapoare, aeronave, căi ferate; rafinării; construcția de mașini și producerea de 
echipamente; întreținere 
 › Se va utiliza în legătură cu o cheie dinamometrică, dacă este necesară o strângere precisă a 
cuplului. Exactitatea multiplicatorului momentului de rotație este mai bună de +/- 3 % 
 › Model Z: cu braț de reacție curbat, în formă de Z, din oţel crom-vanadiu 
 › Livrarea se realizează într-o valiză de transport stabilă cu inserție de material expandat, 
inclusiv un certificat de testare din fabrică și tabelul de setare 
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3549-02 UK

3550-20 UK

3549-00 UK

3549-05 UK

3550-10 UK

€ 109,00
+ TVA

     
don

€ 59,90
+ TVA

     
 

Cod Nr. Tip Pătrat de 
antrenare 
în țoli

Pătrat de 
antrenare 
metric 
mm

N·m Înălțime 
mm

Distanță 
carcasă - 
mijloc pătrat 
mm

Lungime
mm

Lățime cap 
mm

Înălțime 
cap mm

Greutate kg Ambalaj
original

(fără TVA)

2958007 3549-00 UK Nod de schimbare 
a manetei

1/4" 6,3 1 N·m-
5 N·m

34 12,5 225 25,0 15 0,61 119,00

2958015 3549-02 UK Nod de schimbare 
a manetei

1/4" 6,3 5 N·m-
25 N·m

34 12,5 286 25,0 21,5 0,67 119,00

2958023 3549-05 UK Nod de schimbare 
a manetei

3/8" 10 10 N·m-
50 N·m

34 17,5 348 35,0 19,1 0,825 119,00

2958031 3550-10 UK Nod de schimbare 
a manetei

1/2" 12,5 20 N·m-
100 N·m

44 21,25 409 42,5 22 1,38 109,00

2958058 3550-20 UK Nod de schimbare 
a manetei

1/2" 12,5 40 N·m-
200 N·m

44 21,3 522 42,5 22 1,467 109,00

3549 UK - 3550 UK

CHEIE DINAMOMETRICĂ 
TORCOFLEX UK 
1-200 N·m

 › Cheie dinamometrică cu calități dovedite prin certificatul  
de încercare în domeniul de strângere 1-200 N·m 
 › Pentru înșurubarea controlată pe partea dreaptă; cheie cu clichet reversibil  
cu rotire în sensul acelor de ceasornic și invers acelor de ceasornic 
 › Cu scala Mono, având unitatea N·m 
 › Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017; ajustat la o abatere maxim admisă  
de +/- 3% și ca atare mai precis decât se impune prin standard de +/- 4% 
 › Inclusiv scală Nonius în N·m pentru reglarea exactă a cuplului 

WK 1072 L

GEANTĂ PENTRU SCULE 
gol

 › Cu mâner și curea de transport, peste tot unde scula 
potrivită trebuie să fie întotdeauna la îndemână 
 › Cu un număr mare de polițe de  
introducere și prize de benzi elastice 
 › Cu blat rigid, din material plastic,  
care împiedică absorbția umidității 
 › Cu formă stabilă 
 › Volum util de 26,2 litri 

Cod Nr. Înălțime mm Lățime mm Lungime mm Greutate kg
3100421 WK 1072 L 360 515 335 2,4
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€ 229,00
+ TVA

     
 

€ 14,90
+ TVA

     
 

€ 79,90
+ TVA

     
 

S 1072-001

GEANTĂ PENTRU SCULE 
CU SORTIMENT DE SCULE 
29 componente

 › Pachetul de pornire pentru orice meseriaș 
 › Cu mâner și curea de transport 
 › Un număr mare de polițe de introducere  
și prize de benzi elastice 
 › Blat rigid, din material plastic,  
care împiedică absorbția umidității 
 › Cu formă stabilă 

WT 1056 9

TRUSĂ RULABILĂ 
PENTRU SCULE  

Cod Nr. Înălțime mm Lățime mm Lungime mm capacitate maximă de încărcare kg Greutate kg
1818228 WT 1056 9 350 320 320 2 0,3

 › Cu 12 genți pentru scule înguste, de exemplu pentru  
chei combinate fixe-inelare sau șurubelnițe 
 › Livrare fără scule 

WT 1056 11

RUCSAC PENTRU SCULE PROFI 
gol

Cod Nr. Înălțime mm Lățime mm Lungime mm capacitate maximă de încărcare kg Greutate kg
1818244 WT 1056 11 400 300 120 15 2,7

 › Ideal pentru depozitarea sculelor, accesoriilor  
și documentelor, cu volum de depozitare mare 
 › Insensibil la fluctuațiile de temperatură  
și astfel adecvat pentru interior și exterior 
 › Refractar la stropire 
 › Spătar consolidat, precum și umăr capitonat,  
cu un mâner suplimentar în partea de sus 

Cod Nr. Conținut Lungime 
mm

Lățime 
mm

Înălțime 
mm

piese Greutate kg

3100448 S 1072-001  Cheie combinată fixă-inelară, deschidere 10 13 14 17 19; 
Inserție cheie tubulară, deschidere 10 13 14 17 19 mm; Prelungitor 125 mm; 
Cheie cu clichet reversibil 1/2"; 
Șurubelnițe cu secțiune dreaptă din 3 componente, 5,5x1x100mm 8x1,2x150mm; 
Șurubelnițe din 3 componente PH 1 2; 
Șurubelniță unghiulară, deschidere 2 2,5 3 4 5 6 8 mm; 
Clește universal 12", 17 trepte; Șurubelniță creion de tensiune 220-250 V, Ruletă de 3 m; 
Clește combinat de putere cu lungimea de 180 mm; 
Daltă lată cu lungimea de 150 mm; Ciocan pentru lăcătușerie 300 g

515 335 360 29 5,9
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€ 99,90
+ TVA

     
 

€ 159,00
+ TVA

     
 

€ 79,90
+ TVA

     
 

WK 1041 L

LADĂ DE SCULE DE MARE  
VOLUM GEDORE 
gol

 › Un însoțitor robust – peste tot unde scula potrivită  
trebuie să fie întotdeauna la îndemână 
 › Cadre din aluminiu cu margini de coliziune,  
blaturi din plastic ABS, rezistent la șocuri 
 › Compartiment pentru documente A4 în capac,  
compartimentul de jos poate fi împărțit în diferite secțiuni 
 › Blocabil cu două încuietori cu cilindru înclinat,  
precum și cu un lacăt cu cifru 
 › Panouri de scule demontabile cu 22 genți de scule,  
pe partea din față și din spate în capac 
 › Capac demontabil pentru compartimentul de jos cu 15 genți de scule 

WK 1040 L

  VALIZĂ CU ROTILE GEDORE
gol

 › Cadre din aluminiu cu margini de coliziune,  
blaturi din plastic ABS, rezistent la șocuri 
 › Mâner de conducere cu mâner telescopic ușor de utilizat 
 › Blocabil cu două încuietori cu cilindru înclinat, precum și cu un lacăt cu cifru 
 › Panouri de scule demontabile cu 22 genți de scule,  
pe partea din față și din spate în capac 
 › Capac demontabil pentru compartimentul de jos cu 15 genți de scule 
 › Compartiment pentru documente A4 în capac,  
compartimentul de jos poate fi împărțit în diferite secțiuni 
 › Rastelul lat cu 2 roți interioare asigură o tragere stabilă 

1263 L

LADĂ DE SCULE 
3 compartimente

 › Cu mâner de transport, peste tot unde scula  
potrivită trebuie să fie întotdeauna la îndemână 
 › Este adecvat în mod deosebit pentru  
sortimentele nr. S 1150, S 1151 și S 1151 A 
 › Cu articulații nutuite 
 › Extensibilitate excelentă a compartimentelor pentru scule 
 › Stabilitate ridicată, chiar și cu o extragere unilaterală 

Cod Nr. Înălțime mm Lățime mm Lungime mm capacitate maximă de încărcare kg Greutate kg
3065405 WK 1041 L 185 490 395 30 4,9

Cod Nr. Înălțime mm Lățime mm Lungime mm capacitate maximă de încărcare kg Greutate kg
3065391 WK 1040 L 200 490 395 30 6,2

Cod Nr. Înălțime mm Lățime mm Lungime mm Greutate kg
6608250 1263 L 158 420 225 4,4
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€ 759,00
+ TVA

     
 

€ 235,00
+ TVA

     
 

1110 WMW-2

SERVANTĂ DE ATELIER WORKMO® B2  

Cod Nr. Înălțime mm Lățime mm Adâncime mm Nr. de sertare Separator transversal Separator longitudinal Grosime placă de lucru Greutate kg
2954435 1110 WMW-2 1.172 526 396 6 disponibil opțional disponibil opțional 20 42,6

 › Cărucior modular de scule, ideal pentru transportul  
de la atelier la diferitele locuri de muncă 
 › 6 sertare cu extensie completă pentru GEDORE 1500 ES/1500 Module-CT 
 › 1 compartiment cu dispozitiv de blocare  
pentru GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L (nu este inclus în colet) 
 › Compatibil cu echipamentul Sortimo® și cu asigurarea încărcăturii 
 › Avantaj al greutății (cu până la 50% mai ușor decât soluțiile comparabile!) 

1100-004

SORTIMENT DE SCULE-STARTER 
în GEDORE L-BOXX® 136, 30 componente

Cod Nr. Conținut piese Greutate kg
3085287 1100-004 Cheie inelară nr.1 B, 8 10 13 16 17 18 19 22 24 mm

Soclu de 1/2" nr. C19, 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 mm
Extensie de 1/2" nr. 1990, 125 mm
1 / 2" scârțâit de comutare nr. 1993 U-10
3C Șurubelniță Slot nr. 2150, 4 5,5 6,5 mm
3C Phillips Slot nr. 2160 PH 1 2
Tester de tensiune 4615, 3 mm
CLEŞTE UNIVERSAL nr. 142 10 TL, 10"
Clești multiple nr. 8133-180 JC, 180 mm
Forta Freze laterale nr. 8316-180 JC, 180 mm

30 8,4

 › Scule cu mărimi în sistem metric 
 › Cu antrenor cu clichet robust cu pârghie de comutare,  
u declanșare prin buton de apăsare 
 › GEDORE L-BOXX® 136 cu sistem conector Easy Click 

13
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Sortimentul de scule-VDE HYBRID 1100-1094 conține cele mai bune 
componente, pe care le poate oferi GEDORE în materie de scule izolatoare. 

Cheia cu clichet reversibil de calitate superioară a versiunii VDE 3093 U 3/8", 
care este izolată cu plastic moale, deține o izolație Check-Tool. Izolația 
multistrat în 2 culori, exterior roșu, interior galben, susține Reglementarea 
A3 (Prevenirea accidentelor pentru asociațiile profesionale-4) din 
Reglementările asociațiilor profesionale. Aceasta poate rezista la sarcini 
extreme pe termen lung. Blocarea cu bilă unește inserțiile și partea 
antrenantă. 

GEDORE BEST CHOICE 

SORTIMENT DE SCULE-
VDE, MODEL HYBRID 
1100-1094

Mai ușoară, mai ușor 
de gestionat transport
 › Valiză din plastic ușoară și portabilă, 
cu inserții Check-Tool GEDORE și 
închideri fiabile 

Sortare ușoară
 › Umplutura bicoloră din material expandat 
ale sculelor de verificare, simplifică enorm 
organizarea și verificarea conținutului 
complex al valizei. 

Cuprinzător
Echipament de bază
 ›  53 de componente, de exemplu pentru 
lucrări de reparație și întreținere ale 
vehiculelor hibride și electrice

Aplicație universală
 ›  Setul conține unelte și accesorii  
pentru cele mai frecvente utilizări  
pentru lucrări electronice în cadrul 
atelierului și de pe teren

Izolare dublă Check-Tool
 › Când culoarea galbenă devine vizibilă, 
este timpul să aruncați scula 

14



€ 589,00
+ TVA

     
 

1100-1094

SET DE SCULE-VDE HYBRID 
în GEDORE L-BOXX® 136, 53 componente

 › Sortimentul de scule perfect pentru lucrări de reparație  
și întreținere ale vehiculelor hibride și electrice 
 › Adecvat pentru autovehiculele tuturor producătorilor 
 › Toate sculele au izolație de protecție, în conformitate  
cu EN 60900/EC 60900 
 › GEDORE L-BOXX® 136 compatibil cu  
echipamentul Sortimo® din vehiculul dvs. de service 

Cod Nr. Conținut Lungime 
mm

Lățime 
mm

Adâncime 
mm

piese Greutate kg

2979063 1100-1094 3/8" VDE inserție cheie priză nr. VDE 30, 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
3/8" VDE șurubelniță nr. VDE INX 30, 8 10 12 mm
Extensie VDE 3/8" nr .VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
Clichet reversibil 3/8" VDE nr. VDE 3093 U
Fanta cu surubelnita VDE Nr. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
Șurubelniță VDE Phillips nr. VDE 2160 PH 1 2 3
Șurubelniță VDE TX Nr. VDE 2163 TX T20 T25 T30
Freză de cablu VDE Nr. VDE 8094, 200 mm
Clește universale VDE Nr. VDE 146 10, 10"
Clește VDE combinație de forțe Nr. VDE 8250-200H, mâner 200 mm 2K
VDE tăietor lateral Kraft nr. VDE 8314-180 H, 180 mm
Clei de nas plat VDE Nr. VDE 8132 AB-200 JC, mâner cu două componente unghiular de 200 mm
Clei de nas plat VDE Nr. VDE 8120-160 H, mâner 160 mm 2K
Cuțit de cablu VDE Nr. VDE 4522, 180 mm
Meter grommet Nr. V 914, mărimea 1 2 3

357 442 151 53 8,28

GEDORE BEST CHOICE 

SORTIMENT DE SCULE-
VDE, MODEL HYBRID 
1100-1094

Butonul de eliberare facilitează atașarea și eliminarea. Inserțiile pentru 
chei tubulare au dimensiuni metrice de la 6-22 mm. În plus, există 
diferite modele de prelungitoare, prin care pot fi prelungite inserțiile 
pentru chei tubulare cu până la 150 mm în adâncimea de acționare,  
în funcție de dimensiunea cheii. Componența de 53 de componente 
conține o selecție extinsă de scule, inserții și accesorii. 

Umplutura neagră și albastră, din material expandat, ale sculelor de 
verificare, rezistentă la ulei și grăsime, simplifică enorm organizarea și 
verificarea conținutului complex al valizei: sculele și accesoriile care au 
fost sortate incorect sau care lipsesc, pot fi observate imediat. Transportul 
facil și depozitarea în condiții de siguranță sunt furnizate, în ciuda 
echipamentului extins.
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GEDORE UNIT-DRIVE  
Profil (UD-Profil)

GEDORE BEST CHOICE 

SET CHEI COMBINATE
CU CLICHET
S 7 R-04

Setul de chei combinate cu clichet de la GEDORE, fără efect de orbire, impresio-
nează prin componență inteligentă, care cuprinde toate deschiderile pentru 
cheile combinate, la dimensiunile cele mai frecvent întâlnite, între 10 și 19 mm. 

Construcția rigidă la torsiune a cheii pentru șuruburi de la GEDORE din oțel 
vanadiu și profilul cu tijă personalizat pentru o atingere ergonomică asigură 
transmisia maximă a momentului de rotație.
Profilul verificat GEDORE Unit Drive a clichetelor inelare împiedică întoarcerea 
circulară a capetelor șuruburilor, prin distribuirea forței uniform pe flancurile 
capului șurubului. Cheia pentru șuruburi de la GEDORE protejează nu numai 
utilizatorul, ci și piesa de prelucrat. 

Datorită danturării fine a cheilor inelare cu funcție de clichet de la GEDORE,  
unghiul de pivotare de aclanșare este mai mic de 7°, ceea ce facilitează  
munca în locuri greu accesibile. 

Pachet: Set cu 4 chei combinate cu clichet de la GEDORE, cu dimensiunile 10, 13, 
17 și 19 mm, într-o geantă de stofă de calitate superioară, pentru o depozitare 
practică.

Activitate fără efort și în siguranță
 › Dimensiunea nominală exactă a deschiderii și astfel 
încadrarea potrivită, garantează o fixare sigură a șurubului 

Unealtă completă universală
 › Cheile combinate cu clichet, cu 
deschiderea de 10, 13, 17 și 19, sunt 
adecvate pentru cele mai frecvente 
îmbinări cu șuruburi.

Clichet puternic
 ›  Mulțumită danturii fine a cheilor cu inel GEDORE cu 
funcția de clichet, unghiul de înclinare a spatelui este 
mai mic mai mare de 7 ° și, prin urmare, pentru utilizare 
rapidă, chiar dacă devine strâns, cel mai potrivit

Transfer ideal al forței
 › Forma vălurită a profilului-UD oferă o prindere sigură, chiar 
și pentru șuruburile ale căror dimensiuni sunt sub limita de 
toleranță. Distribuția uniformă a presiunii permite utilizarea 
ridicată a forței.

1
2
3
4

GEDORE UNIT-DRIVE  
Profil (UD-Profil)

O suprafață de contact mai mare asigură o conexiune sigură prin forță,  
chiar și cu capetele de șurub ale căror dimensiuni sunt în afara toleranței.

Distribuția uniformă a forței pe flancurile capului șurubului. Astfel este redus  
efectul de canelură și se împiedică întoarcerea circulară a capului șurubului.

Chiar și capetele de șurub uzate sunt desfăcute în siguranță prin  
transmiterea  facilă a momentului de rotație - fără alunecarea sculelor.

Datorită influenței forței distribuite optim, se pot transmite  
momente de rotație de până la 20% mai mari.
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€ 99,90
+ TVA

     
 

€ 59,00
+ TVA

     
 

€ 169,90
+ TVA

     

 

7-012

SET CHEI COMBINATE 
12 piese

Cod Nr. Conținut piese Greutate kg
6093150 7-012 10  11  12  13  14  17  19  22  24  27  30  32 mm 12 2,7

 › Cheile combinate inelare-fixe sunt optime pentru destrângerea  
și strângerea șuruburilor și piulițelor pătrate, hexagonale și dodecagonale 
 › Inel cotit la 15°, cu profil UD pentru transmiterea ergonomică a forței 
 › Gura suplă și pereții supli ai gurii fac cheia mai ușoară în ansamblu 
 › Mâner sigur cu tijă tubulară foarte ergonomic și ușor de mânuit 
 › Calitate industrială de mare valoare pentru solicitări intense de durată 
 › Suprasolicitarea va fi indicată prin deformare 
 › Cromate mat, fără orbire prin reflexie 
 › Oțel crom-vanadiu 31 CrV3 

S 7 R-04

SET DE CHEI  
COMBINATE CU CLICHET 
4 piese

Cod Nr. Conținut piese Greutate kg
2303949 S 7 R-04 7 R 10 13 17 19 4 0,68

 › Pentru deșurubarea cu clichet sau înșurubarea rapidă 
 › Transfer mare al momentului de torsiune 
 › Cu capete plate, mâner cu priză bună și  
profil-UD pentru un transfer optim al forței 
 › Unghiul de pivotare de aclanșare 7° de la 10  
până la 13 mm, 6° de la 17 până la 19 mm 
 › Setul conține mărimile uzuale de la 10 până la 19 mm 
 › Livrare în geantă practică din nylon 

1101 CT-7-7 R

SET CHEI COMBINATE FIXE-INELARE 
în i-BOXX® 72, 15 componente

Cod Nr. Conținut Lungime mm Lățime mm Adâncime mm piese Greutate kg
2836114 1101 CT-7-7 R 7 R 10 13 17 197 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24+ 1101 L 367 316 72 15 2,9

 › Deschideri ale cheii, utilizate frecvent, drept cheie cu clichet practică 
 › Deschiderea îngustă și pereții înguști ai deschiderii diminuează greutatea cheii 
 › Deschiderea este rectificată precis la dimensiunea nominală exactă pentru 
asigurarea unor suprafețe de contact optime 
 › Inel cotit la 15°, cu profil UD pentru transmiterea ergonomică a forței 
 › În GEDORE i-BOXX® 72, nr. 1101 L 
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1 Mecanism practic de ajustare
 › Cleștele pentru pompa de apă 10", cu o 
reglare simplă și rapidă a fălcilor este ideal 
pentru țevi, piulițe, mufe sau șuruburi. 

Componența practică este formată din clește universal (clește pentru 
pompa de apă), clește combinat de putere și clește de tăiere de mare 
putere. Această combinație acoperă cele mai frecvente sarcini de reparații 
din cadrul atelierului și din casă. 

Cleștele universal GEDORE pot fi reglat în 15 trepte, cu ajutorul butonului 
de apăsare și are un cap de clește deosebit de îngust, util pentru lucrul în 
locuri greu accesibile. Cu mânere lungi, izolate, unealta se poziționează 
optim în mână și oferă o prindere sigură datorită deschiderii cleștelui, 
special modelată. 

GEDORE BEST CHOICE 

SET CLEȘTI 
S 8393

Facilitarea tăierii
 › Cleștele de tăiere de mare putere  
180 mm facilitează, cu ajutorul  
efectului de pârghie extrem de ridicat, 
tăierea ușoară a sârmei dure. 

Utilizarea perfectă a forței
 ›  Cleștele multifuncțional de forță 200 mm,  
cu decupare danturată grosier, se utilizează 
pentru prinderea strânsă a șuruburilor, țevilor 
etc. În plus, o suprafață de prindere danturată 
facilitează reținerea pieselor de lucru deosebit  
de netede. O secțiune suplimentară cu o 
capacitate de tăiere deosebit de ridicată este 
ideală pentru cea mai dificilă utilizare de durată. 

Lucrare blândă
 › Mânerele inovatoare, formate din 2 componente, 
aferente cleștilor de putere, oferă o suprafață 
extrem de rezistentă de mânuire și persoana nu 
obosește, datorită formei și selecției materialelor.

Cleștele cromat pentru tăiere laterală de la 
GEDORE, cu mâner din 2 componente are un efect 
de pârghie extrem de ridicat pentru tăierea ușoară 
a sârmei dure/a corzilor de pian, cu un diametru 
de max. 2,0 mm. 

Cleștele combinat GEDORE are, de asemenea,  
un mâner din 2 componente și un efect de pârghie 
cu 35% mai mare pentru aceeași forță aplicată, 
comparativ cu alți clești combinați. Acesta dispune 
de tăiere și coacere întărită prin inducție, ceea ce 
contribuie foarte mult la longevitatea produsului.
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€ 37,90
+ TVA

     
 

S 8393

SET CLEȘTI 
3 piese

 › Componență practică pentru utilizări variate 
 › Conține clește cu tăiere laterală de mare putere,  
clește multifuncțional de forță, clește pentru pompa de apă 

8314-180 JC Cleşte cu tăiere laterală de mare putere: 
 › Generarea unei mari forțe, datorită formei convexe a mânerelor  
și centrului de rotație deplasat în față, în articulație 
 › Muchii tăietoare călite prin inducție,  
duritatea muchiei tăietoare 63-65 HRC 
 › Oțel înnobilat special GEDORE, cromat 
 › Manșoane pentru mânerele din 2 componente 
 › Capacitate de tăiere: 25 mm²/AWG4, coardă  
de pian max. 2,0 mm, sârmă de cupru max. 6,00 mm 

8250-200 JC Clește multifuncțional de forță:  
 › Pentru utilizări dificile, continue 
 › Generarea unei mari forțe, datorită  centrului  
de rotație deplasat în față, în articulație 
 › Muchii tăietoare călite prin inducție,  
duritatea muchiei tăietoare 62-64 HRC 
 › Oțel înnobilat special GEDORE, cromat 
 › Manșoane pentru mânerele din 2 componente 
 › Capacitate de tăiere: 25 mm²/AWG4, coardă de pian  
max. 2,0 mm, sârmă de cupru max. 6,00 mm 

142 10 TL Clește pentru pompa de apă: 
 › Cu autoblocare pe țevi și piulițe 
 › 15 trepte pentru reglare fină prin apăsarea butonului 
 › Accesibilitate bună în zonele înguste, datorită capului de clește subțire 
 › Dinți căliți prin inducție, duritate de 61 HRC 
 › Gri oțel, cu mânere albastre, cu aspect brut, obținut prin scufundare 

Cod Nr. Conținut Lungime mm Lățime mm Adâncime mm piese Greutate kg
3012859 S 8393 Clește cu pompe de apă 10" Nr. 142 10 TL

Clesti combinati Nr. 8250-200 JC, 200mm 2C mâner
Cuțitor lateral Kraft nr. 8314-180 JC, 180 mm 2C mâner

300 210 35 3 1,066
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€ 59,90
+ TVA

     
 

1102-008

SET CLEȘTI ÎN L-BOXX® MINI 
3 piese

 › Componență practică a setului 
 › Inclusiv compartimentarea 
 › Pentru depozitarea componentelor mici 

Clește reglabil universal 142 7 TL: 
 › Suprafețe de prindere deplasate, cu autoblocare pe piulițe și țevi 
 › Reglare fină prin butonul de apăsare 
 › 15 trepte de reglare 
 › Cap de clește îngust pentru accesul în locurile greu accesibile 
 › Dinți căliți prin inducție 

Cleşte cu tăiere laterală de mare putere 8316-160 JC: 
 › Pentru sârmă tare/corzi de pian de până la max. ∅ 2,0 mm 
 › Sistem de acţiune pentru tăiere uşoară 
 › Muchii tăietoare de precizie călite prin inducție,  
duritatea muchiei tăietoare 63 - 65 HRC 
 › Oțel înnobilat special GEDORE, forjat în matriță, călit în baie de ulei și temperat 
 › Cromat, cu manșoane de mânere din 2 componente 

Clește multifuncțional 8133-200 JC: 
 › Clește multifuncțional pentru domeniul mecanic și electronic 
 › Prindere, tăiere, dezizolare, sertizare, strângere 
 › Fălci semirotunde, fețe de prindere drepte, dințate 
 › Muchii tăietoare de precizie călite prin inducție, duritatea muchiei tăietoare 62 - 64 HRC 
 › Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm 
 › Oțel înnobilat special GEDORE, forjat în matriță, călit în baie de ulei și temperat 

Cod Nr. Conținut Lungime mm Lățime mm Adâncime mm piese Greutate kg
2951797 1102-008 Cuțitor lateral Kraft nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C mâner

Clește multiple Nr. 8133-200 JC, 200 mm 2C mâner
7" cleste universale nr. 142 7 TL

155 260 63 3 0,98
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€ 59,90
+ TVA

     
 

€ 21,90
+ TVA

     
 

1102-003

SET CLEȘTI ÎN L-BOXX® MINI 
3 piese

 › Componență practică a setului 
 › Inclusiv compartimentarea 
 › Pentru depozitarea componentelor mici 

8250  Clește combinat de putere: 
 › Pentru utilizări dificile, continue 
 › Sistem de acţiune pentru tăiere uşoară 
 › Pentru materialul rotund și plat 
 › Pentru tăierea tuturor tipurilor de sârmă, inclusiv corzi de pian 
 › Muchii tăietoare de precizie călite prin inducție, foarte lungi,  
duritatea muchiei tăietoare 62 - 64 HRC 
 › În conformitate cu DIN ISO 5746 

8132  Clește semirotund: 
 › Fălci semirotunde, lungi, fețe de prindere drepte, dințate 
 › Pentru lucrările de prindere, apucare, îndoire și tăiere 
 › Muchii tăietoare de precizie călite prin inducție,  
duritatea muchiei tăietoare 61 - 63 HRC 
 › În conformitate cu DIN ISO 5745 

8316  Cleşte cu tăiere laterală de mare putere: 
 › Sistem de acţiune pentru tăiere uşoară 
 › Pentru tăierea tuturor tipurilor de sârmă, inclusiv corzi de pian 
 › Muchii tăietoare de precizie călite prin inducție, duritatea muchiei tăietoare 63 - 65 HRC 
 › Execuție JC= cromată, cu manșoane de protecție a mânerelor din 2 componente 
 › În conformitate cu DIN ISO 5749 

142 10 JC

CLEŞTE UNIVERSAL  
 › Clește universal pentru pompa de apă, cu utilizări variate în toate breslele 
 › Cu autoblocare pe piese de prelucrare rotunde și unghiulare, pe țevi și piulițe 
 › Articulație integrală, cu 15 trepte pentru reglare fină prin apăsarea butonului 
 › Protecția eficientă anti-blocare împiedică strivirea degetelor și a mâinilor 
 › Accesibilitate bună în zonele înguste, datorită capului de clește subțire 
 › Dinți căliți prin inducție, duritate de 61 HRC 
 › Oţel special crom-vanadiu GEDORE 

Cod Nr. Lungime mm Span mm Greutate kg
6416340 142 10 JC 260 38 mm 0,417

Cod Nr. Conținut Lungime mm Lățime mm Adâncime mm piese Greutate kg
1692305 1102-003 Snipe clește de nas Nu. 8132-160 JC, 160 mm 2C mâner

Clesti combinati Nr. 8250-180 JC, 180 mm 2C mâner
Cuțitor lateral Kraft nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C mâner

155 260 63 3 0,94
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Componența practică este formată din clește multifuncțional-VDE,  
clește de tăiere de mare putere-VDE și șurubelniță-VDE SLIM DRIVE. 
Această combinație acoperă cele mai frecvente sarcini de instalare 
electrică din cadrul atelierului și din casă. 

Cleștele multifuncțional-VDE de la GEDORE impresionează prin 
versatilitate, poate prelua caracteristicile a 3 tipuri de clești: de tăiere,  
de seritizare și de dezizolare. 

Cleștele pentru tăiere laterală de la GEDORE are un efect de pârghie 
extrem de ridicat pentru tăierea ușoară a sârmei dure/a corzilor de pian, 
cu un diametru de max. 2,0 mm. 

GEDORE BEST CHOICE 

SET CLEȘTI-VDE
1102-005 VDE

Șurubelnița-VDE SLIM DRIVE, cu mâner din 3 
componente Power-Grip³, garantează o 
funcționare ușoară, datorită formei 
ergonomice. 

Diametrul foarte mic al lamei, cu siguranță 
mecanică și electrică completă, permite 
accesul la șuruburile aflate în adâncimea 
orificiului pentru șuruburi. 

În plus, cele 3 unelte sunt unelte de 
siguranță, conform normelor VDE,  
care sunt izolate cu plastic moale.

Unealtă completă cu 
economisire de spațiu
 ›  Cleștele multifuncțional-VDE 200 mm 
este adecvat, în special, pentru activitatea 
instalatorilor electrici. Următoarele funcții  
îl transformă într-o unealtă completă:  
tăiere cabluri, dezizolare, profil de sertizare  
și o suprafață de prindere dințată.

Facilitarea tăierii
 › Datorită muchiilor lungi de tăiere, cleștele 
pentru tăiere laterală-VDE, de 180 mm,  
este ideal pentru tăierea cablurilor, 
precum și a sârmelor moi și dure

Activitate în siguranță
 › GEDORE și Institutul de testare-VDE garantează 
respectarea normelor pentru unelte și a 
standardelor de siguranță 

Pentru utilizarea 
în locuri greu accesibile
 › Șurubelnița-VDE SLIM DRIVE PZ 1 
impresionează prin diametrul foarte mic al 
lamei. Aceasta permite accesul la șuruburile 
aflate în adâncimea orificiului pentru șuruburi, 
cu siguranță mecanică și electrică completă.
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€ 59,90
+ TVA

     
 

1102-005 VDE

SET CLEȘTI-VDE  
ÎN L-BOXX® MINI 
3 piese

Cod Nr. Conținut Lungime mm Lățime mm Adâncime mm piese Greutate kg
2951762 1102-005 VDE VDE tăietor lateral Kraft nr. VDE 8314-180 H, 180 mm

Clește multiple VDE Nu. VDE 8131 AB-200 JC, unghiat 200 mm
Șurubelniță VDE SLIM DRIVE Nr. VDE 2162 PZ 1, SLIM

157 260 63 3 0,955

 › Cu șurubelniță-Slim PZ, clește multifuncțional-VDE  
și clește cu tăiere laterală de mare putere-VDE 

VDE 2162 PZ Șurubelniță-VDE SLIM DRIVE: 
 › Diametrul tijei foarte mic, cu protecție  
mecanică și electrică integrală 

VDE 8131 AB  Clește multifuncțional-VDE: 
 › Tăierea cablurilor: asigură o tăiere ușoară a cablurilor 
de până la 5x2,5 mm², respectiv Ø 12 mm 
 › Profil pentru dezizolat: posibilitate dezizolare  
cabluri 1,5 mm² și 2,5 mm² 
 › Profil sertizare: pentru sertizarea  
papucilor pentru cabluri 

VDE 8314 Clește pentru tăiere laterală- VDE: 
 › Cu cap suplu, ideal pentru locuri înguste 
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8000 AE 1 8000 AE 2 8000 AE 11 8000 AE 21

8000 JE 1 8000 JE 2 8000 JE 11 8000 JE 21

8000 AE 1+ 2 8000 AE 11 + 21

8000 JE 1 + 2 8000 JE 11 + 21

€ 99,90
+ TVA

     
 

€ 26,90
+ TVA

     
 

1101-005

SET CLEŞTI PENTRU MONTARE 
în GEDORE i-BOXX® 72, 8 componente

 › Set cleşti pentru inele de siguranţă de calitate superioară,  
într-o carcasă confortabilă GEDORE i-BOXX 
 › Pentru inele de siguranță interioare și exterioare,  
în conformitate cu DIN 471, DIN 472, DIN 983 și DIN 984 
 › Execuții drepte și curbate în unghi de 90°, cu fălci drepte și curbate 
 › Cu vârfuri introduse din oțel de rulmenți de înaltă rezistență,  
deosebit de durabile, foarte rezistente și nerotative 
 › Manșoane scufundate pentru mânere 
 › Fabricat, în conformitate cu DIN 5254, respectiv cu DIN 5257 

SK 2154 PH-06

SET ŞURUBELNIŢE CU CAP  
DE LOVIRE, DIN 3 COMPONENTE 
6 piese

 › Set șurubelnițe de calitate superioară, din 3 componente pentru înșurubarea și 
deșurubarea șuruburilor în cruce și șuruburilor cu cap crestat, adecvat pentru 
utilizatori amatori și pentru profesioniști 
 › Ideal pentru a slăbi șuruburile lipite, precum și pe cele ruginite,  
datorită capului de lovire și lamei cu hexagon de antrenare suplimentar 
 › Activitate confortabilă și fără efort,  
datorită mânerelor formate din 3 componente 
 › Conexiune geometrică a mânerului cu tija pentru  
un transfer optim al forței, ambalaj ecologic 
 › Componență atent selecționată în dimensiunile uzuale:  
Șurubelniță dreaptă 4,5, 5,5, 6,5 și 8 și șurubelniță în cruce (PH)  
1 și 2, pentru dimensiunile și tipurile uzule de șuruburi 
 › Datorită lamelor temperate, fabricate din oţel molibden - vanadiu GEDORE, 
produsul are o calitate superioară și este durabil 

Cod Nr. Conținut Lungime mm Lățime mm Adâncime mm piese Greutate kg
3108651 1101-005 Clește de asamblare pentru cercuri exterioare Nr. 8000 AE 1 + 8000 AE 2, drept

Clește de asamblare pentru cercuri exterioare Nr. 8000 AE 11 + 8000 AE 21, în unghi
Cleste de montaj pentru cercuri interne Nr. 8000 JE 1 + 8000 JE 2, drept
Cleste de montaj pentru cercuri interne Nr. 8000 JE 11 + 8000 JE 21, în unghi

316 367 72 8 1,6

Cod Nr. Conținut piese Greutate kg
1878743 SK 2154 PH-06 Șurubelniță cu locașul capacului izbitor nr. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm

Șurubelniță cu capac șocant Phillips nr. 2160SK PH, 1 2 mm
6 0,88
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€ 129,90
+ TVA

     
 

€ 144,90
+ TVA

     
 

1101-142-2150

SORTIMENT ȘURUBELNIȚĂ  
PENTRU CLEȘTI 
în i-BOXX® 72, 9 componente

 › În GEDORE i-BOXX® 72, nr. 1101 L 
 › Compatibil cu rafturile GEDORE i-BOXX® Rack aktiv nr. 1101 K 

1101-570500

SET PREDUCELE  
CU MÂNER ÎN I-BOXX® 72 
în i-BOXX® 72, 18 componente

 › Pentru decuparea cartonului, a pielii, a cauciucului,  
a materialelor de etanșare și a altor materiale moi 
 › În GEDORE i-BOXX® 72, nr. 1101 L 
 › Compatibil cu rafturile GEDORE i-BOXX® Rack aktiv nr. 1101 K 
 › În conformitate cu DIN 7200 Forma A 

Cod Nr. Conținut Lungime mm Lățime mm Adâncime mm piese Greutate kg
2836149 1101-142-2150 Fanta cu surubelnita 3C Nr. 2150, 4 5,5 6,5 mm

Surubelnita 3C Phillips Nr. 2160 PH 1 2
Slot tester de tensiune Nr. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Clește multiple Nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C mâner
Cuțitor lateral Kraft nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C mâner
Clește universale Nr. 142 10 TL, 10"

316 367 72 9 1,9

Cod Nr. Conținut Lungime mm Lățime mm Adâncime mm piese Greutate kg
2963469 1101-570500 Diametrul găurilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm

+ GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L
316 367 72 18 3,83
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Facilitarea activității
 ›  Datorită diametrului redus, șurubelnița universală 
este, de asemenea, adecvată pentru îmbinări cu 
șuruburi greu accesibile

Transmiterea ergonomică 
a  forței aplicate de mână
 › prin intermediul unui mâner ergonomic, 
format din 2 componente 

Organizare la locul de muncă
 ›  Bitul este îndepărtat ergonomic, bitul este 
îndepărtat în direcția preluării sau invers și 
este inserat din nou în set.

Mișcare de rotație cu 
economisire  de forță
 › Datorită unghiului redus de întoarcere,  
distanța salvată în cadrul mișcării rotative  
este de patru ori mai mică. 

GEDORE BEST CHOICE 

ȘURUBELNIȚĂ  
UNIVERSALĂ 
2169-012
Șurubelnița universală SilentGEAR de la GEDORE, cu un unghi de pivotare de 
aclanșare/loc de rotație extrem de mic, de aproape 0 °, chiar și în zonele care 
sunt deja foarte înguste pentru mână, permite asamblarea și demontarea 
aproape silențioasă a șuruburilor cu economii enorme de energie.  
Datorită unghiului redus de întoarcere, distanța salvată în cadrul mișcării 
rotative este de patru ori mai mică.

Funcția de clichet-SilentGEAR cu rotire integrată în sensul acelor de ceasornic  
și în sensul invers acelor de ceasornic, datorită inelului rotativ și poziției 
centrale neutre cu blocarea clichetului, ușurează munca atunci când 
desfaceți și strângeți șuruburile.

Datorită diametrului mic, suportul de biți 
este potrivit și pentru conexiunile cu 
șuruburi greu accesibile. Cu magnetul 
puternic, pentru toți biți de 1/4 "disponibili 
în comerț, transformă fiecare set de biți 
într-un set de șurubelnițe convenabil.

Organizarea la locul de muncă - bitul este 
îndepărtat ergonomic, bitul este îndepărtat 
în direcția preluării sau invers și este inserat 
din nou în set. Setul de biți integrat curpinde 
până la 12 biți 1/4 ".
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€ 19,90
+ TVA

     
 

€ 23,95
+ TVA

     
 

2169-012

ȘURUBELNIȚĂ UNIVERSALĂ  
CU FUNCȚIE CLICHET  
SILENTGEAR 1/4"  
 › Șurubelniță universală echipată cu funcție cu clichet 
 › Șurubelniță cu clichet cu unghi de întoarcere extrem de redus, de aproape 0 grade,  
față de șurubelnițele cu clichet cu îmbinare dințată  
(dificil de măsurat cu echipament de măsurare mecanic) 
 › Activitate aproape silențioasă integral, datorită caracteristicii SilentGear 
 › Reglare în sensul acelor de ceasornic și invers acelor de ceasornic prin inelul rotativ 
 › Poziția centrală a inelului rotativ permite înșurubarea fără funcția cu clichet 
 › Colecția integrată de biți cuprinde până la 12 biți 1/4" 
 › Suport pentru biți cu diametru redus și magnet puternic Neodim 
 › Activitate cu economisire de energie, datorită mânerului ergonomic,  
format din 2 componente 
 › Cu orificiu pentru agățare 

666-006

CASETĂ CU ADAPTOARE  
PENTRU PRINDEREA CAPETELOR 
DE CHEI TUBULARE ÎN MAȘINI 
6 piese

 › Componență atent selecționată cu inserții hexagonale de chei tubulare, pentru 
montarea în mașină, cu dimensiunile deschiderii de 7 8 10 12 13 și 3/8" 
 › Este adecvat în mod deosebit pentru șuruburile autofiletante cu cap hexagonal,  
dar și pentru alte șuruburi hexagonale 
 › Șurubul este centrat în siguranță, datorită magneților permanenți puternici 
 › Permite înșurubarea și deșurubarea șuruburilor hexagonale, fără deteriorări 
 › Casetă din plastic cu capac transparent pentru o verificare rapidă a completitudinii, 
după finalizarea activității 

Cod Nr. Suport de acționare,
Hexagon- [imperial]

Suport de acționare,
Hexagon [metric]

Lungime 
mm

Lungimea lamei
mm

Lățimea de 
prindere mm

Conţinut Greutate kg

3031691 2169-012 1/4" 6.3 250 125 38,6 SL 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5
PH 1 2 3PZ 1 2TX T10 T15 T20 T25

0,235

Cod Nr. Lungime mm Lățime mm Adâncime mm piese Greutate kg
2993244 666-006 107 143 42 6 0,24
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€ 16,90
+ TVA

     
 

€ 12,90
+ TVA

     
don

€ 9,50
+ TVA

     
don

116 A

SET DORNURI CILINDRICE 
6 piese

 › Pentru introducerea sau extragerea splinturilor,  
știfturilor cu arc, bolțurilor și altor elemente de îmbinare 
 › Muchii rotunjite și toleranța negativă a diametrului  
asigură riscul minim de blocare la utilizare 
 › Călit cu grijă pe întreaga lungime 
 › Cap de lovire temperat,  
capetele de lucru lustruite și vopsite clar 

120

LEVIER PENTRU SCOS CUIE  
 › Pentru manevrarea, încovoierea  
și centrarea elementelor de construcție 
 › Confecționat din oțel special 
 › Călit și temperat cu atenție 

38

LEVIER PENTRU CAUCIUCURI  
 › Mâner de montare durabil pentru montarea și demontarea sigură a 
anvelopelor – Pentru montatori profesioniști și amatori 
 › Foarte robust și rezistent la presiune, datorită oțelului vanadiu forjat,  
fără curbare, perfect pentru schimbarea fiabilă a anvelopelor 
 › Prelucrare conformă, fără margini drepte sau ascuțite, atingere plăcută, 
datorită formei profilate fără margini ascuțite, priză sigură,  
chiar și cu mâini uleioase 
 › Nu produce orbire prin reflexie datorită cromării mate,  
informațiile despre dimensiuni sunt ușor vizibile pe pârghie 

Cod Nr. Conținut piese Greutate kg
8757670 116 A 119-3  -4  -5  -6  -7  -8 6 0,53

Cod Nr. Șanț Ø Lungime mm Greutate kg Ambalaj original (fără TVA)
8769410 120-500 18 mm 500 1,15 12,90
8769680 120-600 18 mm 600 1,355 14,90
8769840 120-800 18 mm 800 1,77 16,90

Cod Nr. Lungime mm Greutate kg Ambalaj original (fără TVA)
6332320 38 8 200 0,099 9,50
6332400 38 12 305 0,221 12,90
6332670 38 16 400 0,405 15,90
6332830 38 20 500 0,602 22,90
6332910 38 24 610 0,927 32,90
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€ 369,00
+ TVA

     
 

€ 11,90
+ TVA

     
 

1100-1.30

SORTIMENT EXTRACTOR INTERIOR 
în L-BOXX® 136, 8 componente

 › Pentru rulmenți cu bile, inele, bucșe și Simeringuri® extrem de strânse 
 › Cu inserție pentru identificarea rapidă a sculei lipsă 
 › Sculele sunt scufundate complet în material expandat,  
astfel încât inserția încărcată să poată fi stivuită 

906

PLACĂ PROTECTOARE 
DE GENUNCHI  
 › Din material expandat solid, albastru/negru 
 › Cu locaș de prindere 

Cod Nr. Conținut Lungime mm Lățime mm Adâncime mm piese Greutate kg
2836041 1100-1.30 Extractor intern nr. 1,30 / 2,12-15 mm

Extractor intern nr. 1,30 / 3,15-19 mm
Extractor intern nr. 1,30 / 4,19-25 mm
Extractor intern nr. 1,30 / 4A, 25-30 mm
Extractor intern nr. 1,30 / 45, 30-35 mm
Suport contrar Nr. 1,36 / 1 pentru 1,30 / 0 - 1,30 / 5
Ciocan glisant Nr. 1,35 / 2, 500 mm, 1,7 kg
+ GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L

357 442 151 8 7,2

Cod Nr. Lungime mm Lățime mm Înălțime mm Greutate kg
1942948 906 450 210 30 0,11
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Lampa LED/UV, model 900 20 de la GEDORE este versatilă și  
impresionează prin funcții suplimentare și design subțire.

Aceasta are un iluminat cu variație continuă și comutabil de la lumină  
LED la lumină UV în albastru-violet (de exemplu, pentru a descoperi  
scurgeri în sisteme de climatizare, la pompe de căldură etc.). 

Datorită magnetului puternic de la piciorul reglabil de 45°, lampa poate fi 
fixată în orice poziție pe orice suprafață ferometalică.  În plus, un magnet 
mic din vârf este folosit pentru a scoate componentele mici pierdute în 
locuri greu accesibile.

Cârligele pliabile pe ambele părți permit manipularea ușoară în  
diverse locuri și în timpul utilizării ambidextre. 

Sursa de alimentare și cablul, care sunt incluse în colet, permit o  
încărcare simplă, fie la o priză, fie la orice interfață USB.

GEDORE BEST CHOICE 

LAMPĂ LED
900 20

Fixări variabile
 › Cârlige pliabile pe ambele părți
 › Magnetul puternic de la piciorul reglabil de 45°

Încărcare ușoară
 › prin intermediul sursei de alimentare  
din colet sau printr-o interfață USB

Iluminat cu variație continuă
 › Datorită iluminatului comutabil de la lumină  
LED la lumină UV în albastru-violet (de exemplu, 
pentru a descoperi scurgeri în sisteme de 
climatizare, la pompe de căldură etc.)

Utilizări variate
 › Lampă multifuncțională LED/UV, cu funcții 
suplimentare și design subțire

SFAT:
Lampa noastră poate fi utilizată nu
doar pentru iluminat, un magnet mic
din vârf este folosit pentru a scoate
componentele mici pierdute în locuri
greu accesibile.
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€ 59,90
+ TVA

     
 

900 20

LAMPĂ LED LI-MH,  
ÎNCĂRCARE PRIN USB  
 › Lampă led/UV cu multiple utilizări cu funcții suplimentare și formă suplă 
 › Adecvat în mod deosebit pentru autovehicule și domeniul industrial,  
dar are utilizări multiple și în petrecerea timpului liber 
 › Ajustarea luminozității se face continuu,  
cu posibilitatea de comutare de pe lumina led pe lumina UV de culoare 
albastră-violetă (pentru identificarea neetanșeităților, de exemplu la 
instalația de climatizare, pompele de căldură etc.) 
 › Cârlige rabatabile la exterior pe ambele părți,  
magnet puternic la piciorul reglabil la 45° și magnet mini puternic  
la vârf pentru a scoate piesele mărunte pierdute în spațiile înguste 
 › Posibilitate de încărcare prin intermediul alimentatorului  
de la rețea livrat sau prin intermediul interfeței USB 
 › 620 Lumen 

Cod Nr. Înălțime mm Lățime mm Adâncime mm Greutate kg
3108678 900 20 40 50 477 0,295
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GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 
Fax +49 771 83223-90

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

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

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

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

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 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 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

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 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 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

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

Sales International 
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

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

3290697_Pro_GED_GAU_RO_MUST-HAVES_2_20

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.

Distribuitor / Ștampila:

MUST-HAVES TOOL PROMOTION valabil 
de la 01/09/2020 până 31/12/2020. 

În limita stocului.


