EL | 2020

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE

MUST-HAVES
facebook.com/GedoreOriginal

ΙΣΧΎΕΙ ΑΠΌ 01.09. - 31.12.2020

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΎΓΩΝΩΝ
ΚΛΕΙΔΙΏΝ ΜΕ ΚΑΣΤΆΝΙΑ

ΜΕ 7 ΣΥΡΤΆΡΙΑ

4 ΤΕΜΑΧΊΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΉ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ VDE HYBRID

ΣΕ ΚΑΣΕΤΊΝΑ GEDORE
L-BOXX® 136, 53 ΤΜΧ.

€ 59,00

€ 589,00

€ 779,00

+ ΦΠΑ

  

+ ΦΠΑ

  

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΈΑΣ

+ ΦΠΑ

  

GEDORE BEST CHOICE DORE BEST
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Εργαλειοφορέας
GTT-B-S-177

Το σετ εργαλείων, σε συνδυασμό με τον ασφαλή, πρακτικό και κινητό
εργαλειοφορέα GTT B-7 της GEDORE, παρέχει εκτεταμένο βασικό
εξοπλισμό σε μετρικές διαστάσεις για κάθε συνεργείο αυτοκινήτων ή για
τον ερασιτέχνη μηχανικό.
Τα επτά συρτάρια πλάτους 640 mm και βάθους 400 mm, εκ των οποίων
δύο είναι ήδη εξοπλισμένα με ένα σετ που περιλαμβάνει 93 εργαλεία
βιδώματος και ένα σετ αποτελούμενο από 79 καρυδάκια, αντέχουν μέχρι
και 60 kg.
Χάρη στο τηλεσκοπικό πλήρες άνοιγμα είναι πάντα εγγυημένη η
ορατότητα σε ολόκληρο το περιεχόμενο. Πέντε συρτάρια είναι ιδιαίτερα
κατάλληλα για χειροκίνητα εργαλεία και επιτρέπουν διαμερισματοποίηση
με διαμήκη διαχωριστικά της σειράς GEDORE. Το κατώτερο συρτάρι
δέχεται και εργαλεία και εξοπλισμούς μεγαλύτερων διαστάσεων.

1

HΥψηλή ανθεκτικότητα
› 900 kg (στατικά)
› 650 kg (δυναμικά)
› Ικανότητα φόρτωσης ανά 40 kg

2

Περιεκτικός
Εύρος εργαλείων
› Συλλογή εργαλείων 177 τεμαχίων
για το σφίξιμο και το λύσιμο
διαφόρων βιδωτών συνδέσεων

3

Κινητός αποθηκευτικός χώρος
› Εφτά συρτάρια (Π 640 x Υ 67 x Β 400),
2 γεμάτα, 5 για ανεξάρτητη χρήση
› Ένα ιδιαίτερα υψηλό συρτάρι για εργαλεία
μεγάλων διαστάσεων (Π 640 x Y 207 x Β 400)

4

Άνετος και ασφαλής σχεδιασμός
› Εύκολη ολίσθηση και άνετο τράβηγμα
› Υψηλή σταθερότητα
› Ατομικό κλείδωμα, μόνο ένα συρτάρι
μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά

03

Χάρη στη μεγάλη συνολική ικανότητα φόρτωσης των 900 kg στατικά και
650 kg δυναμικά, το GTT B-7 χρησιμεύει και ως βάση στήριξης για
εργαλεία και εξοπλισμούς μεγάλων διαστάσεων.
Η ανεξάρτητη διάταξη κλειδώματος αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα των
συρταριών και παρέχει έτσι ασφάλεια και άνεση. Τα συρτάρια ανοίγουν
με χειρολαβή μέσω διάταξης απασφάλισης. Ο μηχανισμός κεντρικού
κλειδώματος με κυλινδρική κλειδαριά προστατεύει εργαλεία και
εξοπλισμούς από αναρμόδια πρόσβαση.
Η ασφάλεια συνδυάζεται με άνεση. Χάρη στους δύο περιστρεφόμενους
τροχούς ομαλής κίνησης και τους δύο μεγάλους τροχούς υψηλής
απόδοσης, καθώς και τη λαβή-τιμόνι μεταφοράς, που επιτρέπει εύκολη
και ευέλικτη οδήγηση, ο εργαλειοφορέας GTT B-7 διατηρεί την ομαλή
λειτουργία, την ευελιξία κινήσεων και την ευθεία πορεία του, ακόμα και
με μεγάλο φορτίο.

GTT B-7

Εργαλειοφορέας



€ 779,00
+ ΦΠΑ

  

µε 7 συρτάρια
› Ως βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο: συμπαγής εργαλειοφορέας με σετ ποικίλων εργαλείων
› Συνολική ικανότητα φόρτωσης: 900 kg (στατικά), 650 kg (δυναμικά)
› Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος με επτά συρτάρια, ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg,
κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg

› Απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη

στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση σε οδηγούς με ρουλεμάν

› Εύκολη ώθηση και στροφή χάρη στην ειδική λαβή, δύο τροχούς GEDORE υψηλής

απόδοσης με κυλινδρικά ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί Ø 200 mm) και δύο περιστρεφόμενους
τροχούς GEDORE ομαλής κίνησης (περιστρεφόμενοι τροχοί Ø 125 mm) με φρένα
› Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλεια
› Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
› Ευρεία συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) με κεντρικό κλείδωμα και κυλινδρική κλειδαριά
› Σταθερή κατασκευή από χαλύβδινη λαμαρίνα, πλατφόρμα εργασίας από πλαστικό υλικό ABS με
τρία χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα, δύο θήκες για κουτιά, και οχτώ θήκες για κατσαβίδια
› Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας
› Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα

Κωδικός
3106659

Αρ.
GTT B-7

Ύψος mm
985

Πλάτος mm
775

Βάθος mm
475

Συρτάρια
5x τύπου 1, ύψος = 67 mm
1x τύπος 2, ύψος = 137 mm
1x τύπος 3, ύψος = 207 mm

Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg
900

Αριθμός συρταριών
7

βάρος kιλό
90
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GTT B-S-177

Εργαλειοφορέας
με σετ εργαλείων



€ 1199,00
+ ΦΠΑ

  

177 τμχ.
› Ως βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο: συμπαγής εργαλειοφορέας με σετ ποικίλων εργαλείων
› Συνολική ικανότητα φόρτωσης: 900 kg (στατικά), 650 kg (δυναμικά)
› Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος με επτά συρτάρια, ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg,
κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg

› Απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη
επέκταση σε οδηγούς με ρουλεμάν

› Εύκολη ώθηση και στροφή χάρη στην ειδική λαβή, δύο τροχούς GEDORE υψηλής απόδοσης

με κυλινδρικά ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί Ø 200 mm) και δύο περιστρεφόμενους τροχούς
GEDORE ομαλής κίνησης (περιστρεφόμενοι τροχοί Ø 125 mm) με φρένα
› Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλεια
› Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
› Ευρεία συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) με κεντρικό κλείδωμα και κυλινδρική κλειδαριά
› Σταθερή κατασκευή από χαλύβδινη λαμαρίνα, πλατφόρμα εργασίας από πλαστικό υλικό ABS
με τρία χωρίσματα για μικρά εξαρτήματα, δύο θήκες για κουτιά, και οχτώ θήκες για κατσαβίδια
› Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας
› Ειδική βαφή, σώμα σε μαύρο χρώμα, συρτάρια σε μπλε GEDORE
› Εργαλεία GEDORE σε μετρικές διαστάσεις
› Σύστημα Check Tool της GEDORE, οπτικός έλεγχος πληρότητας
μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
› Με δωρεάν συνοδευτικό: Κουτί φαγητού GEDORE. Περιέχει: μονωμένη τσάντα ψύξης,
GEDORE L-BOXX mini, μαχαίρι, ανοιχτήρι για μπουκάλια, κύπελλο Coffee2Go
Επιλογές:
› Μπορεί να επεκταθεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (αρ. 1500 ES/1500 CT ή 2005 CT)
› Προαιρετικά με δυνατότητα επέκτασης με εργαλειοθήκες GEDORE, πίσω πάνελ και στηρίγματα εργαλείων

› Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες στη σελίδα 05

Κωδικός

Αρ.

3106667

GTT B-S-177

Ύψος
mm
985

Πλάτος
mm
775

Βάθος
mm
475

Περιεχόμενο

Συρτάρια

Συλλογή εργαλείων σε στρώμα υποδοχής CT Αρ. TS-177, 177
τεμάχιαΕργαλειοφορέας με 7 συρτάρια Αρ. GTT B-7
Μαχαίρι διάσωσης Αρ. SB 6952-00
GEDORE L-BOXX Mini κενή Αρ. 1102 L
Τσάντα ψύξης
Κύπελλο Coffee2Go GEDORE red
ανοιχτήρι μπουκαλιών 2K GEDORE

5x τύπου 1, ύψος = 67 mm
1x τύπος 2, ύψος = 137 mm
1x τύπος 3, ύψος = 207 mm

Αριθμός
συρταριών
7

τεμάχια
177

βάρος
kιλό
102,7

05

Επιμέρους συστατικά σε μία γενική εικόνα
TS-177 Μονάδα 1
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" Αρ. 1993 U-20
Προέκταση 1/2" Αρ. 1990-3 -5 -10
Σετ καρυδάκια 1/2" Αρ. D 19, μεγέθη 10 12 13 15 16
17 18 19 22 24 27 30 32 mm
Σετ καρυδάκια με μύτη 1/2" 6-γωνο Αρ. IN 19, μέγεθος 5 6 7 8 9
10 12 14 17 19 mm
Προέκταση 1/2" με μαγνήτη συγκράτησης Αρ. 1990 M
Γερμανοπολύγωνο κλειδί Αρ. 1 B, μέγεθος 8 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Κουτί μύτες και καρυδάκια με καστάνια 1/4"Αρ. 666-U-20

TS-177 Μονάδα 2

Σετ κλειδιών άλλεν Αρ. H 42-10, 10 τμχ.
Σετ μύτες στρέψεως Αρ. 666-042, 42 τμχ.
? Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
; Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH, PH 1 2
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC
Πλαγιοκόφτης Αρ. 8314-180 JC
Δοκιμαστικό κατσαβίδι Αρ. 4615 3
Σφυρί μηχανικού Αρ. 4 E-500
Σετ ελικοειδή τρυπάνια Αρ. 8550- 024, 24 τμχ.
Σετ κυλινδρικών ζουμπάδων Αρ. 316 D, 6 τμχ.

Μαχαίρι διάσωσης Αρ. SB 6952-00
GEDORE L-BOXX Mini κενή Αρ. 1102 L
Τσάντα ψύξης
Κύπελλο Coffee2Go GEDORE red
Ανοιχτήρι μπουκαλιών 2K GEDORE

06

2005 0511

Εργαλειοφορέας



€ 869,00
+ ΦΠΑ

  

µε 7 συρτάρια
› Πλατφόρμα εργασίας από ABS, με 3 θήκες για μικρά εξαρτήματα,
2 θήκες για κουτιά, 8 θήκες για κατσαβίδια

› Και τα δύο πλευρικά τμήματα έχουν τετράγωνες οπές για την τοποθέτηση των
δυναμόκλειδων και άλλων μεγάλων εργαλείων ή εξαρτημάτων

› Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
› Συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
› Ο χειρισμός με ένα χέρι με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας
› Συρτάρια με οδηγούς με ρουλεμάν
› Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg
› Η κατασκευή του τραπεζοειδούς άξονα της GEDORE διασφαλίζει ομαλή κίνηση,
αξιόπιστη ευθεία πορεία και ευελιξία.

Κωδικός

Αρ.

RAL

1803018

2005 0511

GEDORE μπλε,
RAL 5017

Ύψος
mm
985

Πλάτος
mm
864

Βάθος
mm
606

Συρτάρια
5x τύπος 1, Y = 67 mm
1x τύπος 2, Y = 137 mm
1x τύπος 3, Y = 207 mm

Μέγ. ικανότητα
φόρτωσης kg
500

Αριθμός
συρταριών
7

1504 0511

Τροχήλατος πάγκος εργασίας



Εγκάρσιο
διαχωριστικό
2

Διάμηκες
διαχωριστικό
10

βάρος
kιλό
83

€ 1099,00
+ ΦΠΑ

  

µε 7 συρτάρια
› Για ασφαλή, τακτοποιημένη και κινητή φύλαξη εργαλείων και εξοπλισμού
› Τάβλα κόντρα πλακέ ξύλου οξιάς πάχους 30 mm, η εξωτερική επιφάνεια
προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι λινελαίου

› Απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη στην
τηλεσκοπική πλήρη επέκταση σε οδηγούς με ρουλεμάν

› Η τραπεζοειδής κατασκευή αξόνων GEDORE διασφαλίζει ομαλή λειτουργία, ευελιξία
κινήσεων και διατήρηση της προβλεπόμενης πορείας, ακόμα και με μέγιστο φορτίο

› Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα που κλειδώνει
› Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλειά σας
› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά, ταυτόχρονο κλείδωμα συρταριών και πόρτας
› Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg
› Πλαίσιο βαρέος τύπου GEDORE, δύο τροχούς υψηλής απόδοσης με κυλινδρικά
ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί Ø 200 mm) και δύο περιστρεφόμενους τροχούς
GEDORE ομαλής κίνησης (περιστρεφόμενοι τροχοί Ø 125 mm) με δύο φρένα
› Συνολική ικανότητα φόρτωσης 1000 kg στατικά και 750 kg δυναμικά
› Μπορεί να εξοπλιστεί βέλτιστα με μονάδες εργαλείων GEDORE
› Φύλλο χάλυβα, συγκολλημένο, με βαφή πούδρας,
ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές

Κωδικός

Αρ.

6622830

1504
0511

Ύψος
mm
985

Πλάτος
mm
1.100

Βάθος
mm
550

Συρτάρια
5x τύπος 1, Y = 67 mm
1x τύπος 2, Y = 137 mm
1x τύπος 3, Y = 207 mm

Μέγ. ικανότητα
φόρτωσης kg
1000

Αριθμός
συρταριών
7

Ράφια
1

Εγκάρσιο
διαχωριστικό
2

Διάμηκες
διαχωριστικό
10

Πάχος πάγκου
εργασίας mm
30

βάρος
kιλό
102
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1578

Εργαλειοφορέας



€ 399,00
+ ΦΠΑ

  

με 6 συρτάρια
› Ιδανικό για αρχάριο και βασικό χρήστη,

ή για μικρά συνεργεία με περιορισμένο χώρο

Σώμα:
› Φύλλο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό
στις γρατσουνιές, με βαφή πούδρας, μπλε GEDORE
Συρτάρια:
› Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
› Όλα τα συρτάρια ανοίγουν σε κάθε πλευρά
› Μπορεί να εξοπλιστεί ανεξάρτητα με διαμήκη και εγκάρσια χωρίσματα
(μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά)
› Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 20 kg
Πλαίσιο GEDORE:
› Συνολική ικανότητα φόρτωσης 200 kg
› 2 τροχοί υψηλής απόδοσης με ρουλεμάν (σταθερά ροδάκια Ø 140 mm)
› 2 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 100 mm),
το ένα με φρένο
› Η κατασκευή του τραπεζοειδούς άξονα GEDORE διασφαλίζει,
ακόμα και στην περίπτωση των μέγιστων φορτίων: ομαλή λειτουργία,
ευελιξία κινήσεων και διατήρηση της προβλεπόμενης πορείας
Αξεσουάρ:
› 6 διαμήκη (Δχ) και 2 εγκάρσια (Εχ) διαχωριστικά από επιψευδαργυρωμένο φύλλο χάλυβα
Επιλογές:
› Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE (1500 ES/1500 CT)
› Ειδικά χρώματα και σχέδια διαθέσιμα κατόπιν απαίτησης
› Παράδοση χωρίς εργαλεία και παρελκόμενα

Κωδικός

Αρ.

9018140

1578

Ύψος
mm
930

Πλάτος
mm
605

Βάθος
mm
375

Συρτάρια
4x τύπος 1, Y = 75 mm
1x τύπος 2, Y = 120 mm
1x τύπος 3, Y = 210 mm

Μέγ. ικανότητα
φόρτωσης kg
200

Αριθμός
συρταριών
6

Εγκάρσιο
διαχωριστικό
2

Διάμηκες
διαχωριστικό
6

βάρος
kιλό
43
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GEDORE BEST CHOICE

DREMOMETER DNR ΣΕΤ

8563-N-05

Το δυναμόκλειδο 3/4'', με σωληνωτή προέκταση της GEDORE με πιστοποιητικό
δοκιμής κατά το DIN EN ISO - 6789-2:2017 παρέχει ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών
από 155 έως 760 N·m και χρησιμεύει ως βέλτιστο εργαλείο μετάδοσης κίνησης για
καρυδάκια.
Ανεξάρτητα από το πού εφαρμόζετε τη δύναμη, στο κέντρο της λαβής ή σε άλλο
σημείο του DREMOMETER, εάν χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια ή με σωληνωτή
προέκταση, η ροπή που έχετε ρυθμίσει επιτυγχάνεται πάντα με ακρίβεια - χωρίς
αλλαγή τιμών.
Επαναληψιμότητα και ακρίβεια χάρη στην κλίμακα-βερνιέρο με μεγεθυντικό φακό και
ένδειξη 1/10, όπου η ρυθμισμένη τιμή ροπής διαβάζεται με μια ματιά. Με ακρίβεια
ενεργοποίησης με ανοχή +/-3% της τιμής που είναι ρυθμισμένη στην κλίμακα, τα
κλειδιά GEDORE DREMOMETER υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 67892:2017.
Με τη σταθερή έξοδο 3/4" οι βιδωτές συνδέσεις σφίγγονται πάντα χωρίς κόπο. Για
τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται περισσότερη δύναμη, υπάρχει το DREMOMETER σε
DREMOMETER DRN-σετ 3/4" με κεφαλή καστάνιας 3/4" και σωληνωτή προέκταση από
αλουμίνιο.

1

Χειρισμός χωρίς προβλήματα

› ανεξάρτητα από το μήκος

3

Τέλειος χειρισμός

› Επειδή η λαβή προσαρμόζεται στο σχήμα
του χεριού, το DREMOMETER είναι πάντα
τέλεια σταθερά στο χέρι

2

Ξεκούραστο σφίξιμο

› με κεφαλή καστάνιας 3/4" και σωληνωτή

προέκταση από αλουμίνιο για περισσότερη
δύναμη

4

Εργασία με ακρίβεια

› Κλίμακα με βερνιέρο με ανάλυση 1 N·m
› Απόκλιση +/-3%. Υπερβαίνει την
προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %)

09

8563-N-05

ΔΥΝΑΜΌΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER
DNR ΣΕΤ 3/4"



€ 729,00
+ ΦΠΑ

  

155-760 N·m
› Δυναμόκλειδο στην περιοχή σύσφιξης 155-760 N·m

με πιστοποιητικό δοκιμής, με αλουμινένιο σωλήνα
προέκτασης με μούφα σύσφιξης
› Νέος εργονομικός σχεδιασμός της λαβής για ξεκούραστη εργασία
› Ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη, έξοδος μετάδοσης κίνησης
3/4", συν δεξιόστροφη κεφαλή καστάνιας 3/4"
› Χειρισμός χωρίς προβλήματα ανεξάρτητα από το μήκος
› Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789-2:2017, ακρίβεια
εργασίας: ανοχή +/- 3 % της κλίμακας ρύθμισης ροπής.
Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %)
› Κλίμακα-βερνιέρο - με ανάλυση 1 N·m για ακριβή ρύθμιση μοναδική κλίμακα στη μονάδα: N·m

Κωδικός

Αρ.

Τύπος

3107043

8563N-05

μονόκαρέ

Καρέ
μετάδοσης
κίνησης σε
ίντσες
3/4"

Καρέ
μετάδοσης
κίνησης
μετρικό mm
40

Περιεχόμενο

Ύψος
mm

DREMOMETER DN 3/4" με βερνιέρο 155-760
Αφαιρούμενος σωλήνας DR/DX ALU Αρ. 8571-80Κεφαλή
καστάνιας Αρ. 754-04

35

Απόσταση
περίβλημα κέντρο καρέ
mm
22,5

DVI-28Z

Πολλαπλασιαστής ροπής
DREMOPLUS ALU



Μήκος
mm
812

τεμάχια

βάρος
kιλό

1

3,005

€ 1290,00
+ ΦΠΑ

  

› Μηχανικός πολλαπλασιαστής ροπής χειρός για ελεγχόμενη σύσφιξη και χαλάρωμα βιδωτών
συνδέσεων, με πλανητικό γρανάζι μονού σταδίου και περίβλημα από αλουμίνιο υψηλής
απόδοσης, για ελεγχόμενη σύσφιξης βιδών και για χαλάρωμα βιδωτών συνδέσεων
› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή στη βιομηχανία, σε εργοτάξια, συνεργεία αυτοκινήτων
και φορτηγών, γεωργική τεχνολογία, χωματουργικά μηχανήματα, κατασκευή γεφυρών,
αεροσκαφών και σιδηροδρόμων, στη ναυπηγική βιομηχανία, τα διυλιστήρια,
μηχανουργία και μηχανική εργοστασίων, συντήρηση
› Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με δυναμόκλειδο, όταν χρειάζεται υψηλή ακρίβεια της
ροπής σύσφιξης. Η ακρίβεια του πολλαπλασιαστή ροπής είναι καλύτερη από +/-3%
› Μοντέλο Z: με μορφή Z, βραχίονας αντίδρασης με πλάγια μετατόπιση
από χρώμιο-βαναδιούχο χάλυβα
› Παράδοση σε ανθεκτική θήκη μεταφοράς με αφρώδες στρώμα, συνοδεύεται από
εργοστασιακό πιστοποιητικό ελέγχου και πίνακα ρύθμισης

Κωδικός

Αρ.

2653273

DVI-28Z

Ροπή
εξόδου
(Μέγιστη.)
[N·m]
2800

Ροπή εξόδου
(Μέγιστη.)
[lbf·ft]

εκτέλεση Κακή αντίδραση

Μονάδα κίνησης,
Πλατεία [αυτοκρατορικό]

Πλατεία εξόδου

2050

Σχήμα Z, στροφαλοποιημένο

3/4"

1"

απόσταση
Τετράγωνο εξόδου Έναρξη βραχίονα αντίδρασης
(ελάχ.)
100

Βάρος kιλό

3,9

10

3549 UK - 3550 UK

ΔΥΝΑΜΌΚΛΕΙΔΟ TORCOFLEX UK

από

1-200 N·m

€ 109,00
+ ΦΠΑ

  

› Αξιόπιστο δυναμόκλειδο στην περιοχή σύσφιξης
1-200 N·m με πιστοποιητικό δοκιμής

› Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη, αναστρεφόμενη

καστάνια με δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή

› Με μοναδική κλίμακα στη μονάδα N·m
› Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789-2:2017,

3549-00 UK

ακρίβεια εργασίας: ανοχή +/- 3 % της κλίμακας ρύθμισης
ροπής. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %)
› Περιλαμβάνει βερνιέρο σε N·m για ακριβή ρύθμιση της ροπής

3549-02 UK

3549-05 UK

3550-10 UK

3550-20 UK

Κωδικός

Αρ.

Τύπος

2958007

3549-00 UK

2958015

3549-02 UK

2958023

3549-05 UK

2958031

3550-10 UK

2958058

3550-20 UK

αναστρεφόμενη
καστάνια
αναστρεφόμενη
καστάνια
αναστρεφόμενη
καστάνια
αναστρεφόμενη
καστάνια
αναστρεφόμενη
καστάνια

Μήκος
mm

Πλάτος
κεφαλής
mm

Ύψος κεφαλής
mm

34

Απόσταση
περίβλημα κέντρο καρέ
mm
12,5

225

25,0

34

12,5

286

34

17,5

44
44

Καρέ
μετάδοσης
κίνησης σε
ίντσες
1/4"

Καρέ μετάδοσης
κίνησης μετρικό mm

N·m

Ύψος
mm

6,3

1/4"

6,3

3/8"

10

1/2"

12,5

1/2"

12,5

1 N·m5 N·m
5 N·m25 N·m
10 N·m50 N·m
20 N·m100 N·m
40 N·m200 N·m

βάρος
kιλό

Χωρίς
Φ.Π.Α.

15

0,61

119,00

25,0

21,5

0,67

119,00

348

35,0

19,1

0,825

119,00

21,25

409

42,5

22

1,38

109,00

21,3

522

42,5

22

1,467

109,00

WK 1072 L

Τσάντα εργαλείων



€ 59,90
+ ΦΠΑ

  

κενή
› Με λαβή και ιμάντες μεταφοράς για να έχετε άμεσα στη
διάθεσή σας το σωστό εργαλείο όπου και αν βρίσκεστε

› Με πολλές τσέπες και υποδοχές με ελαστικούς ιμάντες
› Βάση από σκληρό πλαστικό, έτσι δεν διεισδύει υγρασία από κάτω
› Άκαμπτο
› 26,2 λίτρα ωφέλιμος όγκος

Κωδικός
3100421

Αρ.
WK 1072 L

Ύψος mm
360

Πλάτος mm
515

Μήκος mm
335

βάρος kιλό
2,4

11

S 1072-001

Τσάντα εργαλείων με σετ
εργαλείων



€ 229,00
+ ΦΠΑ

  

29 τμχ.
› Βασικό σετ για κάθε τεχνίτη
› Με λαβή και ιμάντες μεταφοράς
› Με πολλές τσέπες και υποδοχές για ιμάντες
› Βάση από σκληρό πλαστικό, δεν διεισδύει υγρασία από κάτω
› Άκαμπτο

Κωδικός
3100448

Αρ.
S 1072-001

Περιεχόμενο
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μέγεθος 10 13 14 17 19
Καρυδάκι μέγεθος 10 13 14 17 19 mm
Προέκταση 125 mm Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2"
Ίσιο κατσαβίδι 3K 5,5x1x100 mm 8x1,2x150
Κατσαβίδι 3K PH 1 2
Γωνιακό κλειδί μέγεθος 2 2,5 3 4 5 6 8 mm
Γκαζοτανάλια 12" 17
θέσεις Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250 V, Μετροταινία μήκος 3 m
Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήση μήκος 180 mm
Κοπίδι μήκος 150 mm Σφυρί μηχανικού 300 g

Μήκος mm
515

Πλάτος mm
335

Ύψος mm
360

τεμάχια
29

βάρος kιλό
5,9

WT 1056 9

Μαλακή θήκη 
› Με 12 θήκες για λεπτά εργαλεία, π.χ.

γερμανοπολύγωνα κλειδιά ή κατσαβίδια

› Παράδοση χωρίς εργαλεία



€ 14,90
+ ΦΠΑ

  

Κωδικός
1818228

Αρ.
WT 1056 9

Ύψος mm
350

Πλάτος mm
320

Μήκος mm
320

Μέγιστη. Χωρητικότητα kg
2

WT 1056 11

Σακίδιο εργαλείων PROFI



βάρος kιλό
0,3

€ 79,90
+ ΦΠΑ

  

κενή
› Ιδανικό για τη μεταφορά και την

αποθήκευση εργαλείων, αξεσουάρ και
εγγράφων, με εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα
› Ανεπηρέαστο από κυμάνσεις της θερμοκρασίας
και άρα κατάλληλο τόσο για εξωτερικές
εργασίες όσο και για εσωτερικές
› Προστασία από ψεκασμό νερού, αντοχή σε χημικά
› Ενισχυμένη πλάτη, ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου με
επένδυση με πρόσθετη πρακτική λαβή στο επάνω μέρος

Κωδικός
1818244

Αρ.
WT 1056 11

Ύψος mm
400

Πλάτος mm
300

Μήκος mm
120

Μέγιστη. Χωρητικότητα kg
15

βάρος kιλό
2,7

12

WK 1041 L

Ευρύχωρη
βαλίτσα εργαλείων



€ 99,90
+ ΦΠΑ

  

κενή
› Χρησιμοποιείται όπου πρέπει να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας το σωστό εργαλείο
› Πλαίσιο από αλουμίνιο με ακμές πρόσκρουσης, περιβλήματα από
ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS

› Θήκη εγγράφων A4 στο καπάκι, υποδοχή βάσης με ευέλικτη δυνατότητα διαμερισματοποίησης
› Δυνατότητα κλεισίματος με δύο κυλινδρικές κλειδαριές και μια αριθμητική κλειδαριά
› Αφαιρούμενο πάνελ εργαλείων με 22 θήκες εργαλείων στην εμπρός και την πίσω όψη στο καπάκι
› Αφαιρούμενη πλάκα κάλυψης για υποδοχή βάσης με 15 θήκες εργαλείων

Κωδικός
3065405

Αρ.
WK 1041 L

Ύψος mm
185

Πλάτος mm
490

Μήκος mm
395

Μέγιστη. Χωρητικότητα kg
30

WK 1040 L

Βαλίτσα με τροχούς



βάρος kιλό
4,9

€ 159,00
+ ΦΠΑ

  

κενή
› Στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο με ακμές πρόσκρουσης,

περιβλήματα από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό ABS

› Λαβή μεταφοράς με πρακτική τηλεσκοπική λαβή
› Δυνατότητα κλεισίματος με δύο κυλινδρικές
κλειδαριές και μια αριθμητική κλειδαριά

› Αφαιρούμενο πάνελ εργαλείων με 22 θήκες

εργαλείων στην εμπρός και την πίσω όψη στο καπάκι

› Αφαιρούμενη πλάκα κάλυψης για υποδοχή βάσης με 15 θήκες εργαλείων
› Θήκη εγγράφων A4 στο καπάκι, υποδοχή βάσης
με ευέλικτη δυνατότητα διαμερισματοποίησης

› Σταθερή κύλιση χάρη στους 2 τροχούς ευθείας πορείας
με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους

Κωδικός
3065391

Αρ.
WK 1040 L

Ύψος mm
200

Πλάτος mm
490

Μήκος mm
395

Μέγιστη. Χωρητικότητα kg
30

1263 L

Εργαλειοθήκη



βάρος kιλό
6,2

€ 79,90
+ ΦΠΑ

  

3 θήκες
› Με λαβή μεταφοράς για να έχετε άμεσα στη

διάθεσή σας το σωστό εργαλείο όπου και αν βρίσκεστε

› Ιδιαίτερα κατάλληλη για τις συλλογές Αρ. S 1150, S 1151 και S 1151 A
› Με πριτσινομένες αρθρώσεις
› Ευρύ άνοιγμα των θηκών
› Μεγάλη σταθερότητα ακόμη και με μονόπλευρο άνοιγμα

Κωδικός
6608250

Αρ.
1263 L

Ύψος mm
158

Πλάτος mm
420

Μήκος mm
225

βάρος kιλό
4,4

13

1110 WMW-2

Κινητή εργαλειοθήκη WorkMo B2 



€ 759,00
+ ΦΠΑ

  

› Αρθρωτός εργαλειοφορέας, ιδανικός για τη μεταφορά
από το συνεργείο σε οποιονδήποτε τόπο εργασίας

› 6 συρτάρια, πλήρως επεκτάσιμα, κατάλληλα για
στοιχεία GEDORE 1500 ES/1500 CT

› 1 υποδοχή με ακινητοποίηση για κασετίνα

GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L (δεν περιλαμβάνεται)

› Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης

αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo®

› Πλεονέκτημα βάρους (έως 50 % ελαφρύτερο
από άλλα συγκρίσιμα συστήματα!)

Κωδικός
2954435

Αρ.
1110 WMW-2

Ύψος mm
1.172

Πλάτος mm
526

Βάθος mm
396

Αριθμός συρταριών
6

Εγκάρσιο διαχωριστικό
προαιρετικά διαθέσιμο

Διάμηκες διαχωριστικό
προαιρετικά διαθέσιμο

Πάχος πάγκου εργασίας mm
20

1100-004

Συλλογή εργαλείων STARTER
σε κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136, 30 τμχ.



βάρος kιλό
42,6

€ 235,00
+ ΦΠΑ

  

› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
› Με ανθεκτική καστάνια, με μοχλό επιλογής
φοράς και κουμπί απασφάλισης

› GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα σύνδεσης Easy Click

Κωδικός
3085287

Αρ.
1100-004

Περιεχόμενο
Γερμανοπολύγωνο κλειδί Αρ. 1 B, μέγεθος 8 10 13 16 17 18 19 22 24 mm
Kαρυδάκια 1/2" Αρ. C19, μέγεθος 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 mm
Προέκταση 1/2" Αρ. 1990, 125 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" Αρ. 1993 U-10 T
Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm
Κατσαβίδι 3K με σταυρωτή μύτη Αρ. 2160 PH 1 2
Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη 4615, 3 mm
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm λαβή 2K
Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2K

τεμάχια
30

βάρος kιλό
8,4

14

GEDORE BEST CHOICE BEST CHOICE

Συλλογή εργαλείων
VDE HYBRID
1100-1094

Η συλλογή εργαλείων VDE-HYBRID 1100-1094 περιέχει ό,τι καλύτερο
έχει να προσφέρει η GEDORE στον τομέα των μονωμένων εργαλείων.
Η υψηλής ποιότητας αναστρεφόμενη καστάνια της έκδοσης VDE 3093
U 3/8" που έχει μόνωση από μαλακό πλαστικό και διαθέτει μόνωση
Check-Tool. Η δίχρωμη μόνωση πολλαπλών στρώσεων, εξωτερικά
κόκκινο, εσωτερικά κίτρινο, είναι σύμφωνη με τον κανονισμό BGV A3
(VBG-4). Αντέχει και σε ακραίες μόνιμες καταπονήσεις. Τα καρυδάκια
συνδέονται σταθερά με το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης χάρη στην
ασφάλιση με μπίλια. Η τοποθέτηση και η αφαίρεση γίνονται ωστόσο
άνετα με το κουμπί απασφάλισης.

1

2

3

Καθολική εφαρμογή
› Το σετ περιλαμβάνει τα εργαλεία και
τα παρελκόμενα για τις συνηθέστερες
ηλεκτρολογικές εργασίες στο εργαστήριο
ή σε εξωτερικές δουλειές

4

Περιεκτικός
Βασικός εξοπλισμός
› 53 τεμάχια, για εργασίες επισκευής και
συντήρησης σε υβριδικά και ηλεκτρικά
αυτοκίνητα

Ελαφρύτερο, πιο εύχρηστο
μεταφορά
› Ελαφριά πλαστική βαλίτσα, που μεταφέρεται
εύκολα, με στρώματα Check Tool της GEDORE,
και δυνατά κουμπώματα

Εύκολη τακτοποίηση
› Το 2-χρωμο στρώμα αφρώδους υλικού Check
Tool απλοποιεί κατά πολύ την τακτοποίηση
και τον έλεγχο του περιεχομένου της
βαλίτσας

5

διπλή μόνωση Check-Tool

› Όταν το κίτρινο χρώμα είναι ορατό, αυτό
σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να
απορρίψετε το εργαλείο.

15

Καρυδάκια σε όλα τα μετρικά μεγέθη από 6 έως 22 mm. Επιπλέον
υπάρχουν προεκτάσεις σε διάφορες εκδόσεις, με τις οποίες τα καρυδάκια
μπορούν να επεκταθούν ως προς το μήκος μετάδοσης κίνησης, έως και
150 mm ανάλογα με το μέγεθός τους. Η σύσταση 53 τεμαχίων
περιλαμβάνει ευρεία γκάμα σε εργαλεία, καρυδάκια και παρελκόμενα.
Τα στρώματα αφρώδους υλικού Check Tool σε μπλε και μαύρο χρώμα
είναι ανθεκτικά σε λάδι και γράσο διευκολύνουν την τακτοποίηση και
τον έλεγχο πληρότητας αυτής της πολυχρηστικής βαλίτσας: Αν κάποιο
εργαλείο ή παρελκόμενο λείπει ή δεν είναι στη σωστή θέση, αυτό φαίνεται
αμέσως. Παρά τον εκτεταμένο εξοπλισμό, εγγυάται εύκολη μεταφορά και
ασφαλή φύλαξη.

1100-1094

Συλλογή εργαλείων VDE HYBRID



€ 589,00
+ ΦΠΑ

  

σε κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136, 53 τμχ.
› Η τέλεια συλλογή εργαλείων για εργασίες επισκευής και
συντήρησης σε ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα

› Κατάλληλο για αυτοκίνητα όλων των κατασκευαστών
› Όλα τα εργαλεία φέρουν προστατευτική μόνωση κατά το
EN 60900/EC 60900

› GEDORE L-BOXX® 136 συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης
σε αυτοκίνητο Sortimo® στο κινητό συνεργείο σας

Κωδικός

Αρ.

Περιεχόμενο

2979063

1100-1094

Kαρυδάκι VDE 3/8" Αρ. VDE 30, μέγεθος 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
3/8" Καρυδάκι με μύτη VDE Αρ. VDE INX 30, μέγεθος 8 10 12 mm
Προέκταση 3/8" VDE Αρ. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8" VDE Αρ. VDE 3093 U
Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη Αρ. VDE 2170 , 2,5 3,5 4 5,5 mm
Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη Αρ. VDE 2160 PH 1 2 3
Κατσαβίδι VDE με μύτη TX Αρ. 2163 VDE TX T20 T25 T30
Kόφτης καλωδίων VDE Αρ. VDE 8094, 200 mm
Γκαζοτανάλια VDE Αρ. VDE 146 10, 10"
Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης VDE Αρ. VDE 8250-200 H, 200 mm λαβή 2K
Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης VDE Αρ. VDE 8314-180 H, 180 mm
Μυτοτσίμπιδο VDE Αρ. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm γωνιακού τύπου, λαβή 2K
Πλατυτσίμπιδο VDE Αρ. VDE 8120-160 H, 160 mm λαβή 2K
Μαχαίρι καλωδίων VDE Αρ. VDE 4522, 180 mm
Προσαρμογέας σύνδεσης μετρητή Αρ. V 914, μέγεθος 1 2 3

Μήκος
mm
357

Πλάτος
mm
442

Βάθος
mm
151

τεμάχια

βάρος kιλό

53

8,28
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GEDORE BEST CHOICE GEDORE BEST CHOICE

Σετ γερμανοπολύγωνων
κλειδιών καστάνιας σε θήκη
S 7 R-04

Το σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών καστάνιας με αντιθαμβωτική επιφάνειας της
GEDORE ξεχωρίζει με την έξυπνη σύσταση του σετ, που παρέχει όλα τα πιο
δημοφιλή μεγέθη μεταξύ 10 και 19 mm.
Η άκαμπτη κατασκευή των κλειδιών της GEDORE από βαναδιούχο χάλυβα και το
προφίλ με αυλάκι στον κορμό τους παρέχουν εργονομία στο χειρισμό και μέγιστη
μεταφορά ροπής. Το δοκιμασμένο Unit Drive-Profil της GEDORE στις πολύγωνες
καστάνιες αποτρέπει το δακτύλιο να περιστρέφεται λάσκα γύρω από την κεφαλή
της βίδας, χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης στις πλευρές της
κεφαλής της βίδας. Έτσι, τα κλειδιά της GEDORE δεν προστατεύουν μόνο το
χρήστη, αλλά και τις βίδες.
Χάρη στη λεπτή οδόντωση του πολυγωνικού κλειδιού της με λειτουργία καστάνιας
GEDORE, η γωνία λειτουργίας είναι μικρότερη από 7°, κάτι που διευκολύνει κατά
πολύ την εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία.
Στη συσκευασία παράδοσης βρίσκονται: Σετ με 4 γερμανοπολύγωνα κλειδιά
καστάνιας GEDORE στα μεγέθη 10, 13, 17 και 19 mm σε υφασμάτινη τσάντα
υψηλής ποιότητας για πρακτική φύλαξη.

1

ξεκούραστη και ασφαλής εργασία
› Η ακριβής ονομαστική διάσταση του ανοίγματος και
συνεπώς η ακρίβεια εφαρμογής εγγυώνται μια ασφαλή
εφαρμογή στη βίδα

3

Πολυχρηστικός βοηθός

› Τα γερμανοπολύγωνα κλειδιά καστάνιας
στα μεγέθη 10, 13, 17 και 19 είναι
κατάλληλα για όλες τις συνηθισμένες
βιδωτές συνδέσεις.

2

Ιδανική μεταφορά δύναμης

› Το κυματοειδές προφίλ UD του πολυγώνου παρέχει ασφαλές

κράτημα σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε βίδες οι
διαστάσεις των οποίων βρίσκονται εκτός των ορίων ανοχής.
Η ομοιόμορφη κατανομή πίεσης επιτρέπει εφαρμογή υψηλής
δύναμης

4

Ισχυρή καστάνια

› Χάρη στην εξαιρετική οδοντοστοιχία των κλειδιών

δαχτυλιδιών GEDORE με τη λειτουργία καστάνιας, η γωνία
ταλάντευσης προς τα πίσω είναι μικρότερη άνω των 7 °
και επομένως για γρήγορη χρήση, ακόμη και αν
γίνεται πιο σφιχτό, ταιριάζει καλύτερα

GEDORE UNIT-DRIVE
Προφίλ

1
2
3
4

Μια μεγάλη επιφάνεια επαφής παρέχει ασφαλή μεταφορά της δύναμης ακόμα και για τις
κεφαλές των μπουλονιών των οποίων τα μεγέθη βρίσκονται εκτός των ανοχών
Ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης στις πλευρές του μπουλονιού. Το αποτέλεσμα του μειωμένου
φαινομένου της μερικής διάτμησης σταματά το μπουλόνι από το να περιστρέφεται γύρω-γύρω
Η ομαλή μεταφορά της ροπής επιτρέπει το ξεβίδωμα με σιγουριά ακόμα και των
φθαρμένων κεφαλών των μπουλονιών, χωρίς κανένα γλίστρημα του εργαλείου
Χάρη στην βέλτιστα κατανεμημένη δύναμη μπορούν να
μεταφερθούν έως και 20 % υψηλότερες ροπές

διπλό εξάγωνο
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S 7 R-04

Σετ γερμανοπολύγωνων
κλειδιών με καστάνια



€ 59,00
+ ΦΠΑ

  

4 τεμαχίων
› Για χαλάρωμα με καστάνια ή για γρήγορη σύσφιξη
› Υψηλή μεταφορά ροπής
› Με επίπεδη κεφαλή, εργονομικό στέλεχος και
προφίλ UD για καλύτερη μετάδοση δύναμης

› Γωνία εργασίας 7° από 10 έως 13 mm και 6° από 17 έως 19 mm
› Τα πιο δημοφιλή μεγέθη από 10 έως 19 mm σε σετ
› Παράδοση σε πρακτική τσάντα από νάιλον

Κωδικός
2303949

Αρ.
S 7 R-04

Περιεχόμενο
7 R 10 13 17 19

τεμάχια
4

βάρος kιλό
0,68

1101 CT-7-7 R

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών καστάνιας
σε κασετίνα i-BOXX® 72, 15 τμχ.
› Συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη ως πρακτικά κλειδιά με καστάνια
› Η λεπτή κεφαλή και τα τοιχώματα της κεφαλής
κάνουν το κλειδί συνολικά ελαφρύτερο

› Σιαγόνα: με λείανση ακριβείας στο ακριβές

ονομαστικό μέγεθος για βέλτιστες περιοχές επαφής

› Δαχτυλίδι: 15° πλάγια μετατόπιση από τον άξονα,
με προφίλ UD για ομαλή μετάδοση της δύναμης

› Σε κασετίνα GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L



€ 169,90
+ ΦΠΑ

  
Κωδικός
2836114

Αρ.
1101
CT-7-7 R

Περιεχόμενο
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με καστάνια Αρ. 7 R, μεγέθη 10 13 17 19 mm
Γερμανοπολύγωνο κλειδί Αρ. 7, μεγέθη 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24 mm

Μήκος mm
367

Πλάτος mm
316

Βάθος mm
72

7-012

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών
12 τεμαχίων



τεμάχια
15

βάρος kιλό
2,9

€ 99,90
+ ΦΠΑ

  

› Τα γερμανοπολύγωνα κλειδιά είναι ιδανικά το ξεβίδωμα και το σφίξιμο

βιδών με 4-γωνες, 6-γωνες και 12-γωνες κεφαλές και αντίστοιχα παξιμάδια

› Δαχτυλίδι: 15° πλάγια μετατόπιση από τον άξονα, με προφίλ UD
για ομαλή μετάδοση της δύναμης

› Η λεπτή κεφαλή και τα λεπτά τοιχώματα της κεφαλής κάνουν το κλειδί συνολικά ελαφρύτερο
› Ασφαλές κράτημα χάρη στον κοίλο άξονα - ιδιαίτερα εργονομικό και εύχρηστο
› Άριστη βιομηχανική ποιότητα για την πιο σκληρή και συνεχή χρήση
› Το υπερβολικό φορτίο υποδηλώνεται μέσω της παραμόρφωσης
› Ματ επιχρωμιωμένος
› Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας 31 CrV3

Κωδικός
6093150

Αρ.
7-012

Περιεχόμενο
10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

τεμάχια
12

βάρος kιλό
2,7
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GEDORE BEST CHOICE GEDORE BEST

Σετ πενσών
S 8393

Η πρακτική σύνθεση αποτελείται από μια γκαζοτανάλια (γκαζοτανάλια
υδραυλικού), μια ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης και έναν ισχυρό
πλαγιοκόφτη. Με αυτήν την πένσα γενικής χρήσης καλύπτονται όλες
οι συνηθισμένες εργασίες επισκευής στο συνεργείο και στο σπίτι.
Η γκαζοτανάλια GEDORE έχει 15 θέσεις που επιλέγονται με πατητό κουμπί,
και έχει ιδιαίτερα λεπτή κεφαλή που βολεύει ειδικά για εργασίες σε
δυσπρόσιτα σημεία. Με τις μακριές λαβές με μόνωση εμβάπτισης, το
εργαλείο είναι σταθερό στο χέρι και παρέχει ασφαλές πιάσιμο χάρη στο
ιδιαίτερο σχήμα των σιαγόνων.

1

2

3

Τέλεια αξιοποίηση δύναμης
› Η ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης 200 mm με
την εσοχή με άγρια οδόντωση χρησιμεύει στην
ασφαλή συγκράτηση βιδών, σωλήνων, κ.λπ.
Η επιφάνεια πιασίματος με λεπτή οδόντωση
διευκολύνει επιπλέον τη συγκράτηση των
ιδιαίτερα λείων αντικειμένων. Η πρόσθετη
ακμή κοπής με εξαιρετικά υψηλής απόδοσης
κοπής είναι ιδανική για την πιο σκληρή συνεχή
καταπόνηση.

4

Απαλή δουλειά
› Οι καινοτόμες λαβές 2 στοιχείων των ενισχυμένων
πενσών παρέχουν χάρη στο σχήμα τους και στην
επιλογή των υλικών μια αντιολισθητική επιφάνεια
που επιτρέπει ξεκούραστη εργασία

Πρακτικός μηχανισμός ρύθμισης
› Η γκαζοτανάλια του υδραυλικού 10" με
εύκολη και ταχεία ρύθμιση των σιαγόνων
είναι πολύ κατάλληλη για σωλήνες,
παξιμάδια, μούφες ή βίδες.

Διευκολύνει την κοπή

› Ο ενισχυμένος πλαγιοκόπτης 180 mm

διευκολύνει την κοπή σκληρού σύρματος
χάρη στην πολύ μεγάλη λειτουργία
μόχλευσης.

Ο επιχρωμιωμένος πλαγιοκόπτης της GEDORE με
λαβή 2 στοιχείων έχει πολύ μεγάλη λειτουργία
μόχλευσης για άνετη κοπή σκληρού σύρματος/
σύρματος πιάνου διαμέτρου έως 2,0 mm.
Η πένσα GEDORE γενικής χρήσης έχει επίσης λαβή
2 στοιχείων και λειτουργία μόχλευσης 35%
ισχυρότερη με ίδια εφαρμοσμένη δύναμη σε σχέση
με άλλες πένσες γενικής χρήσης. Διαθέτει
επαγωγικά σκληρυμένες ακμές κοπής και σιαγόνες
που συμβάλλουν κατά πολύ στην μεγάλη διάρκεια
ζωής του προϊόντος.
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S 8393

Σετ πενσών



€ 37,90
+ ΦΠΑ

  

3 τεμαχίων
› Πρακτικός συνδυασμός για πολλαπλές χρήσεις
› Αποτελούμενος από ενισχυμένο πλαγιοκόφτη, ενισχυμένη πένσα
γενικής χρήσης, γκαζοτανάλια υδραυλικού

8314-180 JC Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης:
› Άσκηση υψηλής δύναμης χάρη στο κυρτό σχήμα της λαβής και στη
μετατόπιση του σημείου περιστροφής στην άρθρωση
› Ακμές κοπής με επαγωγική σκλήρυνση 63- 65 HRC
› Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, επιχρωμιωμένος
› Λαβες 2K με καλύπτρες
› Δυνατότητα κοπής: 25 mm²/AWG4, ατσαλόσυρμα μέγ. 2,0 mm, χάλκινο
σύρμα μέγ. 6,00 mm
8250-200 JC Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης:
› Για πολύ σκληρή συνεχή καταπόνηση
› Άσκηση υψηλής δύναμης χάρη στη μετατόπιση του σημείου
περιστροφής στην άρθρωση
› Ακμές κοπής με επαγωγική σκλήρυνση 62- 64 HRC
› Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, επιχρωμιωμένος
› Λαβες 2K με καλύπτρες
› Δυνατότητα κοπής: 25mm²/AWG4, ατσαλόσυρμα μέγ. 2,0 mm, χάλκινο
σύρμα μέγ. 6,00 mm
142 10 TL Γκαζοτανάλια υδραυλικού:
› Αυτο-σφιγγόμενο πιάσιμο για σωλήνες και παξιμάδια
› ρύθμιση ακριβείας 15 θέσεων, μεταβολή με μπουτόν
› Καλή προσβασιμότητα σε περιορισμένους χώρους χάρη στη λεπτή
κεφαλή της τανάλιας
› Δόντια με επαγωγική σκλήρυνση 61 HRC
› Γκρίζο με αντιολισθητικές λαβές με μπλε επίστρωση διά βύθισης

Κωδικός
3012859

Αρ.
S 8393

Περιεχόμενο
Γκαζοτανάλια 10" Αρ. 142 10 TL
Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-200 JC, 200 mm λαβή 2K
Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης Αρ. 8314-180 JC, 180 mm λαβή 2K

Μήκος mm
300

Πλάτος mm
210

Βάθος mm
35

τεμάχια
3

βάρος kιλό
1,066
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1102-008

Σετ πενσών σε κασετίνα L-BOXX® MINI



€ 59,90
+ ΦΠΑ

  

3 τεμαχίων
› Πρακτικό σετ
› Περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών
› Για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων
Γκαζοτανάλια 142 7 TL:
› Κλιμακωτές επιφάνειες συγκράτησης που κλειδώνουν
αυτόματα στα παξιμάδια και στους σωλήνες
› Ακριβής ρύθμιση με πάτημα πλήκτρου
› ρύθμιση σε 15 θέσεις
› Λεπτή κεφαλή πένσας για δυσπρόσιτα σημεία
› Επαγωγικά σκληρυμένες επιφάνειες οδόντωσης
Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης 8316-160 JC:
› Για σκληρό σύρμα/χορδές πιάνου, διαμέτρου έως 2,0 mm
› Μεγάλος μοχλός για άνετη κοπή
› Επαγωγικά σκληρυµένη ακμή ακριβείας, σκληρότητα ακμής 63 - 65 HRC
› Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE,
σφυρηλάτηση σε καλούπι, σκλήρυνση σε λάδι και ανόπτηση
› Επιχρωμιωμένη επιφάνεια, προστατευτικά λαβής 2 συστατικών
Πένσα πολλαπλών χρήσεων 8133-200 JC:
› Πένσα πολλαπλών λειτουργιών στον τομέα της μηχανολογίας και της ηλεκτρολογίας
› Συγκράτηση, κοπή, απογύμνωση, πρεσάρισμα ακροδεκτών, συμπίεση
› Ημιστρόγγυλα ράμφη, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
› Επαγωγικά σκληρυµένη ακμή ακριβείας, σκληρότητα ακμής 62 - 64 HRC
› Για μέσης σκληρότητας σύρμα 1,6 mm
› Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, σφυρηλάτηση σε καλούπι, σκλήρυνση σε λάδι
και ανόπτηση

Κωδικός
2951797

Αρ.
1102-008

Περιεχόμενο
Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2K
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-200 JC, 200 mm λαβή 2K
Γκαζοτανάλια 7" Αρ. 142 7 TL

Μήκος mm
155

Πλάτος mm
260

Βάθος mm
63

τεμάχια
3

βάρος kιλό
0,98
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1102-003

Σετ πενσών σε κασετίνα L-BOXX® MINI

€ 59,90



+ ΦΠΑ

  

3 τεμαχίων
› Πρακτικό σετ
› Περιλαμβάνει συλλογή διαχωριστικών
› Για τη διατήρηση μικρών εξαρτημάτων
8250 Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης:
› Για πολύ σκληρή συνεχή καταπόνηση
› Μεγάλος μοχλός για άνετη κοπή
› Κατάλληλη για στρογγυλά και επίπεδα υλικά
› Για όλα τα σύρματα, ακόμα και για ατσαλόσυρμα
› Επαγωγικά σκληρυμένη κόψη ακριβείας, σκληρότητα κόψης 62-64 HRC
› Κατά το DIN ISO 5746
8132 Μυτοτσίμπιδο:
› Μακριές ημιστρόγγυλες σιαγόνες, ίσιες επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση
› Για συγκράτηση, πιάσιμο, λύγισμα και κοπή
› Επαγωγικά σκληρυµένη ακμή ακριβείας, σκληρότητα ακμής 61 - 63 HRC
› Κατά το DIN ISO 5745
8316 Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης:
› Μεγάλος μοχλός για άνετη κοπή
› Για όλα τα σύρματα, ακόμα και για ατσαλόσυρμα
› Επαγωγικά σκληρυµένη ακμή ακριβείας, σκληρότητα ακμής 63 - 65 HRC
› Μοντέλο JC = επιχρωμιωμένη, λαβή 2 συστατικών
› Κατά το DIN ISO 5749

Κωδικός
1692305

Αρ.
1102-003

Περιεχόμενο
Μυτοτσίμπιδο Αρ. 8132-160 JC, 160 mm λαβή 2K
Ενισχυμένη πένσα γενικής χρήσης Αρ. 8250-180 JC, 180 mm λαβή 2K
Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης Αρ. 8316-180 JC, 180 mm λαβή 2K

Μήκος mm
155

Πλάτος mm
260

Βάθος mm
63

142 10 JC

Γκαζοτανάλια 



τεμάχια
3

βάρος kιλό
0,94

€ 21,90
+ ΦΠΑ

  

› Πολυχρηστική γκαζοτανάλια με ευρύ φάσμα εφαρμογών σε όλα τα επαγγέλματα
› Αυτο-σφιγγόμενο πιάσιμο για στρογγυλά τεμάχια κατεργασίες,
αντικείμενα με γωνίες, σωλήνες και παξιμάδια

› Περαστή άρθρωση με ρύθμιση ακριβείας 15 θέσεων, μεταβολή με μπουτόν
› Ενεργό προστατευτικό για το δάκτυλα αποτρέπει σύνθλιψη δακτύλων και χεριών
› Καλή προσβασιμότητα σε περιορισμένους χώρους χάρη στη λεπτή κεφαλή της τανάλιας
› Δόντια με επαγωγική σκλήρυνση σε 61 HRC
› Ειδικός χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας GEDORE

Κωδικός
6416340

Αρ.
142 10 JC

Μήκος mm
260

Πλάτος πλάτους mm
38 mm

βάρος kιλό
0,417
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GEDORE BEST CHOICE

Σετ πενσών VDE
1102-005 VDE

Η πρακτική σύνθεση αποτελείται από μια τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων
VDE, ισχυρό πλαγιοκόφτη VDE και κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE. Με αυτόν
τον συνδιασμό καλύπτονται όλες οι συνηθισμένες ηλεκτρολογικές
εργασίες στο συνεργείο και στο σπίτι.
Η τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE της GEDORE ξεχωρίζει με την
πολυπλευρικότητα, και συνδυάζει 3 πένσες, για κοπή, για πρεσάρισμα
και για απογύμνωση.
Ο ενισχυμένος πλαγιοκόπτης της GEDORE έχει πολύ μεγάλη λειτουργία
μόχλευσης για άνετη κοπή σκληρού σύρματος/σύρματος πιάνου
διαμέτρου έως 2,0 mm.

1

Διευκολύνει την κοπή
› Χάρη στις μακριές κοπτικές ακμές του,
ο πλαγιοκόφτης VDE 180 mm είναι ιδανικός
για την κοπή καλωδίων, καθώς και μαλακών
και σκληρών συρμάτων

2

Ο συμπαγής
πολυχρηστικός βοηθός
› Η τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων 200 mm
VDE ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες
των ηλεκτρολόγων. Οι παρακάτω λειτουργίες
την καθιστούν πρακτικό και πολυχρηστικό
βοηθό: Κόφτης καλωδίων, απογυμνωτής,
πένσα πρεσαρίσματος και οδοντωτή
επιφάνεια πιασίματος

Το κατσαβίδι SLIM DRIVE κατηγορίας VDE
διαθέτει λαβή 3 συστατικών Power-Grip³ και
εγγυάται ξεκούραστη εργασία με το
εργονομικό σχήμα του.
Η εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας, αλλά
με πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια,
επιτρέπει την πρόσβαση σε βίδες που
βρίσκονται βαθιά μέσα σε υποδοχές.
Και τα 3 εργαλεία είναι εργαλεία ασφαλείας
κατά VDE, μονωμένα με μαλακό πλαστικό
υλικό.

3

Για εργασία σε
δυσπρόσιτα σημεία
› Το κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE PZ 1
ξεχωρίζει για την πολύ μικρή διάμετρο
της λάμας. Αυτό επιτρέπει την πρόσβαση
σε βίδες που βρίσκονται βαθιά μέσα
σε υποδοχές, με πλήρη μηχανική και
ηλεκτρική ασφάλεια

4

Ασφαλής εργασία
› Η GEDORE και το ινστιτούτο ελέγχου VDE
εγγυώνται για την τήρηση των προτύπων
ασφαλείας του εργαλείου
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1102-005 VDE

Σετ πενσών VDE σε κασετίνα
L-BOXX® MINI



€ 59,90
+ ΦΠΑ

  

3 τεμαχίων
› Με κατσαβίδι Slim PZ, τσιμπίδα πολλαπλών

χρήσεων VDE και πλαγιοκόφτης βαρέος τύπου VDE

VDE 2162 PZ Κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE:
› Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας αλλά με
πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια
VDE 8131 AB Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE:
› Κόφτης καλωδίων: ικανός για την κοπή καλωδίων
μέχρι 5x2,5 mm² ή Ø 12 mm αντίστοιχα
› Απογυμνωτής καλωδίων: Δυνατότητα
απογύμνωσης για αγωγούς 1,5 mm² και 2,5 mm²
› Προφίλ πρεσαρίσματος:
Πρεσάρισμα ακροδεκτών σε καλώδια
VDE 8314 Πλαγιοκόφτης VDE:
› Με λεπτή κεφαλή, ιδανική για
περιορισμένους χώρους

Κωδικός
2951762

Αρ.
1102-005 VDE

Περιεχόμενο
Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης VDE Αρ. VDE 8314-180 H, 180 mm
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE Αρ. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm γωνιακός τύπος
Κατσαβίδι VDE SLIM DRIVE Αρ. VDE 2162 PZ 1, SLIM

Μήκος mm
157

Πλάτος mm
260

Βάθος mm
63

τεμάχια
3

βάρος kιλό
0,955
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1101-005

Σετ τσιμπίδες ασφαλειών



€ 99,90
+ ΦΠΑ

  

σε κασετίνα GEDORE i-BOXX® 72, 8 τμχ.
› Σετ από τσιμπίδες ασφαλειών υψηλής ποιότητας σε πρακτική κασετίνα GEDORE i-BOXX
› Για εσωτερικές και εξωτερικές ασφάλειες κατά το DIN 471, DIN 472, DIN 983 και DIN 984
› Ίσιες και κεκαμμένες εκδόσεις με ίσιες μύτες και με μύτες υπό γωνία 90°
› Με ένθετες μύτες από χάλυβα υψηλής αντοχής που χρησιμοποιείται για ρουλεμάν,
με μεγάλη διάρκεια ζωής, με αντοχή υψηλών φορτίων και προστασία από περιστροφή

› Επικάλυψη λαβών με εμβάπτιση
› Κατασκευή κατά το DIN 5254 ή DIN 5257

Κωδικός
3108651

Αρ.
1101005

8000 AE 1

8000 AE 2

8000 AE 11

8000 AE 21

8000 AE 1+ 2

8000 AE 11 + 21

8000 JE 1

8000 JE 2

8000 JE 11

8000 JE 21

8000 JE 1 + 2

8000 JE 11 + 21

Περιεχόμενο
Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 AE 1 + 8000 AE 2, ίσια
Τσιμπίδα ασφαλειών για εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 AE 11 + 8000 AE 21, κεκαμμένο
Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 JE 1 + 8000 JE 2, ίσια
Τσιμπίδα ασφαλειών για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης Αρ. 8000 JE 11 + 8000 JE 21, κεκαμμένο

Μήκος mm
316

Πλάτος mm
367

Βάθος mm
72

SK 2154 PH-06

Σετ κατσαβίδια 3 υλικών με κεφαλή
κρούσης



τεμάχια
8

βάρος kιλό
1,6

€ 26,90
+ ΦΠΑ

  

6 τεμαχίων
› Υψηλής ποιότητας σετ κατσαβίδια 3 στοιχείων για τη σύσφιγξη και την αφαίρεση
βιδών με σταυρωτή ή ίσια σχισμή, ιδανικό για ερασιτέχνες και επαγγελματίες

› Ιδανικό για το λύσιμο μαγκωμένων και σκουριασμένων βιδών, χάρη στην κεφαλή
κρούσης και τη λάμα με εξάγωνο μετάδοσης δύναμης

› Ξεκούραστη και άνετη εργασία χάρη στη λαβή 3 στοιχείων
› Άψογη προσαρμογή της άρθρωσης της λαβής και της λεπίδας για

βέλτιστη μετάδοση δύναμης, συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον

› Σύνθεση βασισμένη στην πράξη με τα πιο δημοφιλή μεγέθη:

Ίσια κατσαβίδια 4,5, 5,5, 6,5 και 8, σταυροκατσάβιδα (PH)
1 και 2, για τα συνηθέστερα μεγέθη και είδη βιδών.
› Υψηλή ποιότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στις σκληρυμένες
λάμες από μολυβδαίνιο-βαναδιούχο ενισχυμένο χάλυβα GEDORE

Κωδικός
1878743

Αρ.
SK 2154
PH-06

Περιεχόμενο
Ίσιο κατσαβίδι με κεφαλή κρούσης Αρ. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm
Σταυροκατσάβιδο με κεφαλή κρούσης Αρ. 2160SK PH, 1 2 mm

τεμάχια
6

βάρος kιλό
0,88
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1101-142-2150

Συλλογή πενσών / κατσαβιδιών
σε κασετίνα i-BOXX® 72, 9 τμχ.
› Σε κασετίνα GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
› Συμβατό με κασετίνα GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K

90
€
129,

+ ΦΠΑ

  

Κωδικός
2836149

Αρ.
1101-142-2150

Περιεχόμενο
Κατσαβίδι 3K με ίσια μύτη Αρ. 2150, 4 5,5 6,5 mm
Σταυροκατσάβιδο 3Κ Αρ. 2160 PH 1 2
Δοκιμαστικό τάσης με ίσια μύτη Αρ. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων Αρ. 8133-180 JC, 180 mm, λαβή 2Κ
Ενισχυμένος πλαγιοκόφτης Αρ. 8316-160 JC, 160 mm λαβή 2K
Γκαζοτανάλια Αρ. 142 10 TL, 10"

Μήκος mm
316

Πλάτος mm
367

Βάθος mm
72

τεμάχια
9

βάρος kιλό
1,9

1101-570500

Σετ σγρόμπιες σε κασετίνα
i-BOXX® 75
σε κασετίνα i-BOXX® 72, 18 τμχ.
› Για άνοιγμα οπών µε τύπωση σε χαρτί, δέρμα, λάστιχο,
σε μονωτικά και άλλα μαλακά υλικά

› Σε κασετίνα GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L
› Συμβατό με κασετίνα GEDORE i-BOXX® Rack active Αρ. 1101 K
› Κατά το DIN 7200 τύπος A



€ 144,90
+ ΦΠΑ

  

Κωδικός
2963469

Αρ.
1101-570500

Περιεχόμενο
Διάμετρο οπής 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm
+ κασετίνα GEDORE i-BOXX® 72 Αρ. 1101 L

Μήκος mm
316

Πλάτος mm
367

Βάθος mm
72

τεμάχια
18

βάρος kιλό
3,83
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GEDORE BEST CHOICE CE

Κατσαβίδι καστάνιας
2169-012

Το κατσαβίδι SilentGEAR της GEDORE με θήκη για μύτες
χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή γωνία επιστροφής/εύρος
περιστροφής, σχεδόν 0°, και επιτρέπει σχεδόν αθόρυβη
σύσφιξη και ξεβίδωμα βιδών, με ελάχιστη δύναμη, ακόμα και
σε δυσπρόσιτα σημεία. Η μικρή γωνία επιστροφής καθιστά τη
διαδρομή πάνω από 4 φορές μικρότερη.
Η λειτουργία καστάνιας του SilentGEAR, με ενσωματωμένη
δεξιόστροφή και αριστερόστροφη περιστροφή με δακτύλιο
περιστροφής, και με ουδέτερη μεσαία θέση που ασφαλίζεται,
διευκολύνει την εργασία κατά το λύσιμο και την σύσφιξη
βιδών

1

Διευκολύνει την εργασία

› Χάρη στη μικρή διάμετρό του, το κατσαβίδι

2

με θήκη για μύτες είναι κατάλληλο και για
δυσπρόσιτες βιδωτές συνδέσεις

3

Τάξη στο χώρο εργασίας

› Η αφαίρεση της μύτης πραγματοποιείται με

εργονομικά μελετημένο τρόπο: η μύτη αφαιρείται
στην κατεύθυνση της τοποθέτησης, και
επανατοποθετείται ανάποδα πάλι στη θήκη

Λόγω των μικρών διαστάσεων της, η
υποδοχή μύτης είναι κατάλληλη για
δυσπρόσιτες βιδωτές συνδέσεις. Με τους
ισχυρούς μαγνήτες για όλες τις συνηθέστερες
μύτες 1/4" κάθε θήκη μυτών μετατρέπεται
σε ένα άνετο σετ κατσαβιδιών.
Τάξη στο χώρο εργασίας - η αφαίρεση της
μύτης πραγματοποιείται με εργονομικά
μελετημένο τρόπο: η μύτη αφαιρείται στην
κατεύθυνση της τοποθέτησης, και
επανατοποθετείται ανάποδα πάλι στην θήκη.
Η ενσωματωμένη θήκη μυτών χωράει έως 12
μύτες 1/4".

4

Για άνετο χειρισμό

› χάρη στην εργονομική λαβή 2 στοιχείων

Περιστροφική κίνηση με
εξοικονόμηση δύναμης
› Η μικρή γωνία επιστροφής καθιστά τη
διαδρομή πάνω από 4 φορές μικρότερη
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2169-012

Κατσαβίδι με μύτες και με
λειτουργία καστάνιας SilentGEAR 1/4"



€ 19,90
+ ΦΠΑ

  

› Κατσαβίδι καστάνιας με γεμάτη θήκη
› Σετ κατσαβίδια καστάνιας με εξαιρετικά μικρή γωνία επιστροφής

σε σχέση με κατσαβίδια καστάνιας με οδόντωση, γωνία σχεδόν 0 μοιρών
(σχεδόν μη μετρήσιμη με μηχανικά μέσα)
› Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία με SilentGear
› Εναλλαγή δεξιά/αριστερά με περιστρεφόμενο δακτύλιο
› Η μεσαία θέση του περιστρεφόμενο δακτυλίου επιτρέπει
βίδωμα χωρίς λειτουργία καστάνιας
› Ενσωματωμένη θήκη μυτών χωράει έως 12 μύτες 1/4"
› Υποδοχή για μύτες με μικρή διάμετρο και ισχυρό μαγνήτη νεοδυμίου
› Ξεκούραστη εργασία χάρη στην εργονομική λαβή 2 συστατικών
› Με οπή ανάρτησης

Κωδικός

Αρ.

3031691

2169-012

Μονάδα κίνησης,
Εξάγωνο- [αυτοκρατορικό]
1/4"

Μονάδα κίνησης,
Εξάγωνο [μέτρηση]
6.3

Μήκος
mm
250

Μήκος λεπίδας
χιλ
125

Πλάτος λαβής
χιλ
38,6

Περιεχόμενο
12 μύτες 1/4" (C 6,3) από βαναδιούχο-χάλυβα υψηλής
ποιότηταςμε ίσια μύτη 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5,
PH 1 2 3, PZ 1 2, TX T10 T15 T20 T25

666-006

Κουτί καρυδάκια για
μηχανοκίνητη χρήση



βάρος
kιλό
0,235

€ 23,95

+ ΦΠΑ

  

6 τεμαχίων
› Συλλογή 6-γωνα καρυδάκια, σύνθεση βασισμένη στην πράξη,

με υποδοχή για μηχανική χρήση στα μεγέθη 7 8 10 12 13 και 3/8"

› Ειδικά για αυτοδιάτρητες βίδες με 6-γωνη κεφαλή,

αλλά κατάλληλο και για όλες τις άλλες 6-γωνες βίδες

› Ασφαλής κεντραρισμένη συγκράτηση της βίδας
χάρη στον ισχυρό μόνιμο μαγνήτη

› Επιτρέπει το βίδωμα και ξεβίδωμα 6-γωνων
βιδών χωρίς πρόκληση ζημιάς

› Πλαστικό κουτί με διαφανές καπάκι για γρήγορο
έλεγχο πληρότητας στο τέλος της εργασίας

Κωδικός
2993244

Αρ.
666-006

Περιεχόμενο
Καρυδάκια για μηχανοκίνητη χρήση 1/4" 7 8 10 12 13 mm και 3/8"

Μήκος mm
107

Πλάτος mm
143

Βάθος mm
42

τεμάχια
6

βάρος kιλό
0,24
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116 A

Σετ κυλινδρικών ζουμπάδων



€ 16,90
+ ΦΠΑ

  

6 τεμαχίων
› Για την τοποθέτηση και την εξαγωγή διχαλωτών ασφαλειών,

ελατηριωτών πείρων, μπουλονιών ή άλλων εξαρτημάτων σύνδεσης

› Οι στρογγυλεμένες γωνίες και οι αρνητικές ανοχές στη διάμετρο
μειώνουν τον κίνδυνο κολλήματος στη χρήση

› Με προσεγμένη σκλήρυνση σε όλο το μήκος
› Κεφαλές κρούσης με επαγωγική επαναφορά,

κοπτικές ακμές λείες και βαμμένες με διαφανές βερνίκι

Κωδικός
8757670

Αρ.
116 A

Περιεχόμενο
119-3 -4 -5 -6 -7 -8

τεμάχια
6

120

Προκοβγάλτης 6-γωνος 

από

Αρ.
120-500
120-600
120-800

€ 12,90
+ ΦΠΑ

  

› Για χειροκίνητο σήκωμα, λύγισμα και κεντράρισμα εξαρτημάτων
› Από ειδικό χάλυβα
› Οι ακμές εργασίας προσεκτικά σκληρυμένες και βαμμένες

Κωδικός
8769410
8769680
8769840

βάρος kιλό
0,53

Σανκ Ø
18 mm
18 mm
18 mm

Μήκος mm
500
600
800

βάρος kιλό
1,15
1,355
1,77

38

Μοχλός τοποθέτησης 

από

Χωρίς Φ.Π.Α.
12,90
14,90
16,90

€ 9,50

+ ΦΠΑ

  

› Ανθεκτικός μοχλός τοποθέτησης με προστατευτική επιφάνεια για ασφαλή

τοποθέτηση και αφαίρεση ελαστικών – για επαγγελματίες και ερασιτέχνες

› Εξαιρετικά στιβαρό και ανθεκτικό στην πίεση χάρη στο μασίφ σφυρήλατο
βαναδιούχο χάλυβα, δεν λυγίζει, ιδανικό για αξιόπιστη αλλαγή ελαστικών

› Καθαρή κατεργασία χωρίς γρέζια ή αιχμηρές ακμές, αφή φιλική προς
το χέρι χάρη στο ειδικό προφίλ χωρίς αιχμηρές ακμές,
ασφαλές κράτημα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
› Αντιθαμβωτικό ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα,
ευδιάκριτες ενδείξεις των μεγεθών στο μοχλό

Κωδικός
6332320
6332400
6332670
6332830
6332910

Αρ.
38 8
38 12
38 16
38 20
38 24

Μήκος mm
200
305
400
500
610

βάρος kιλό
0,099
0,221
0,405
0,602
0,927

Χωρίς Φ.Π.Α.
9,50
12,90
15,90
22,90
32,90

29

1100-1.30

Συλλογή εσωτερικών εξολκέων



€ 369,00
+ ΦΠΑ

  

σε κασετίνα L-BOXX® 136, 8 τμχ.
› Για ιδιαίτερα στενά ένσφαιρα ρουλεμάν, δακτυλίους,
χιτώνια και ασφάλειες Simmering®

› Με προσθήκη Check-Tool για γρήγορο έλεγχο της πληρότητας
› Τα εργαλεία είναι πλήρως βυθισμένα μέσα σε στρώματα αφρώδους υλικού.
Έτσι μπορούν να στοιβαχτούν τα στρώματα μαζί με τα εργαλεία

Κωδικός
2836041

Αρ.
1100-1.30

Περιεχόμενο
Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/2,12-15 mm
Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/3,15-19 mm
Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/4,19-25 mm
Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/4A, 25-30 mm
Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/45, 30-35 mm
Κόντρα ενίσχυσης υποστήριξης Αρ. 1.36/1 για 1.30/0 - 1.30/5
Κρουστικός εξολκέας Αρ. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
+ κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L

Μήκος mm
357

Πλάτος mm
442

Βάθος mm
151

906

Στρώμα γονατίσματος 



Αρ.
906

βάρος kιλό
7,2

€ 11,90
+ ΦΠΑ

  

› Από συμπαγές αφρώδες υλικό, μπλε/μαύρο
› Με λαβή με εσοχές

Κωδικός
1942948

τεμάχια
8

Μήκος mm
450

Πλάτος (mm)
210

Ύψος mm
30

βάρος kιλό
0,11

30

GEDORE BEST CHOICE

Λάμπα LED
900 20

Η λάμπα LED/UV 900 20 της GEDORE έχει πολλές εφαρμογές και
χαρακτηρίζεται από τις πρόσθετες λειτουργίες και το λεπτό σχήμα.
Η ένταση ρυθμίζεται αδιαβάθμητα και επιτρέπει εναλλαγή από φως LED
σε φως UV στο μπλε-ιώδες φάσμα (για τον εντοπισμό διαρροών π.χ. σε
εγκαταστάσεις κλιματισμού, αντλίες θερμότητας, κ.τ.λ.
Χάρη στον ισχυρό μαγνήτη στη βάση που ρυθμίζεται κατά 45°, η λάμπα
μπορεί να στερεωθεί στην επιθυμητή θέση σε μεταλλικές επιφάνειες.
Επίσης, ένας μικρός μαγνήτης στο άκρο χρησιμεύει για την ανάκτηση
χαμένων μικροεξαρτημάτων από δυσπρόσιτα σημεία.
Πτυσσόμενα άγκιστρα στις δύο πλευρές επιτρέπουν εύκολη χρήση σε
διάφορα σημεία και κατά τις εργασίες όπου χρειάζονται και τα δύο χέρια.
Το τροφοδοτικό και το καλώδιο που παραδίδονται μαζί χρησιμεύουν για τη
φόρτιση, είτε σε πρίζα ρεύματος είτε σε θύρα USB.

1

Ευέλικτά στηρίγματα
› Πτυσσόμενα άγκιστρα στις δύο πλευρές
› Ισχυρός μαγνήτης στο κατά 45° ρυθμιζόμενο πέλμα

Συμβουλή:
Η λάμπα μας δεν χρησιμεύει μόνο
για το φωτισμό: ένας μικρός, ισχυρός
μαγνήτης στο άκρο χρησιμεύει για την
ανάκτηση χαμένων μικροεξαρτημάτων
από δυσπρόσιτα σημεία.

3

Ευρύ φάσμα εφαρμογών
› Πολυχρηστική λάμπα LED/UV με
πρόσθετες λειτουργίες και λεπτό σχήμα

2

Εύκολη φόρτιση
› μέσω του φορτιστή που συνοδεύει
το προϊόν ή μέσω θύρας USB

4

Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη ένταση

› Χάρη στην εναλλαγή από φως LED σε φως UV
στο μπλε-ιώδες (για τον εντοπισμό διαρροών
π.χ. σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, αντλίες
θερμότητας, κ.τ.λ.)
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900 20

Λάμπα LED Li-MH υποδοχή
φόρτισης USB 



€ 59,90
+ ΦΠΑ

  

› Πολυχρηστική λάμπα LED/UV με πρόσθετες λειτουργίες και λεπτό σχήμα
› Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον τομέα αυτοκινήτων και τη βιομηχανία,
αλλά και με πολλές εφαρμογές σε δραστηριότητες αναψυχής

› Η ένταση ρυθμίζεται αδιαβάθημτα και επιτρέπει εναλλαγή από φως

LED σε φως UV στο μπλε-ιώδες (για τον εντοπισμό διαρροών π.χ.
σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, αντλίες θερμότητας, κ.τ.λ.)
› Πτυσσόμενα άγκιστρα στις δύο πλευρές, ισχυρός μαγνήτης στο
ρυθμιζόμενο κατά 45° πέλμα και μικρός μαγνήτης στο άκρο που χρησιμεύει
για την ανάκτηση χαμένων μικροεξαρτημάτων από δυσπρόσιτα σημεία
› Φόρτιση μέσω του φορτιστή που συνοδεύει το προϊόν ή μέσω θύρας USB
› 620 lumen

Κωδικός
3108678

Αρ.
900 20

Ύψος mm
40

Πλάτος mm
50

Βάθος mm
477

Βάρος kιλό
0,295

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

Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

MUST-HAVES TOOL PROMOTION
Ισχύει από 01.09.2020 έως 31.12.2020.
efόσον eπaρkeί το aπόθeµa.
Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο
ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών.
Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.
Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
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