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Σετ καρυδάκια για
αυτοκίνητα 1/2"
61 τεμαχίων

€ 119,00

+ ΦΠΑ



Σετ τοποθέτησης ζαντών 1/2"
40 - 200 N·M

Σετ πενσών
3 τεμαχίων

11 τεμαχίων

€ 149,90

+ ΦΠΑ

 

€ 44,90

+ ΦΠΑ



GEDORE BEST CHOICE

Σετ καρυδάκια
για αυτοκίνητα 1/2"
R69003061

Η έτοιμη λύση για όλες τις συνηθισμένες περιπτώσεις βιδώματος
στο συνεργείο ή σε εξωτερικές εργασίες, ιδίως σε οχήματα.
Οι βίδες, τα παξιμάδια και τα μπουζί στο φάσμα ½" μπορούν να λυθούν
και να σφιχτούν ελεγχόμενα με το σετ καρυδάκια 61 τεμαχίων R69003061
της GEDORE red. Περιλαμβάνει αναστρεφόμενη καστάνια για ασφαλή και
άνετη εργασία χάρη σε ευφυή μηχανισμό 72 δοντιών και ενσωματωμένη
δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή καθώς και τις εργονομικές
λαβές 2 υλικών.
Παρά τον εκτεταμένο εξοπλισμό, εγγυάται εύκολη μεταφορά και ασφαλή
φύλαξη. Το ανθεκτικό πλαστικό υλικό και η συμπαγής διάταξη μειώνουν
το βάρος και συμβάλλουν στην τάξη.

1

Εύκολη, εύχρηστη μεταφορά

3

τα παρελκόμενα για τις συνηθέστερες
εργασίες, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο
ή στο σπίτι

››Ελαφρύτερο, εύχρηστο μεταφερόμενο

Πλαστική θήκη με ασφάλειες σύσφιξης
και αξιόπιστα κλεισίματα

2

Καστάνια υψηλής ποιότητας
››Μηχανισμός ακρίβειας 72 δοντιών
››Μικρή γωνία επαναφοράς 5°

Καθολική εφαρμογή

››Το σετ περιλαμβάνει τα εργαλεία και

4

Εκτεταμένος εξοπλισμός

››61 εργαλεία για ξεβίδωμα και σφίξιμο

βιδών και παξιμαδιών, ακόμα και μπουζί,
όλα σε ένα σετ

03

R6900 3061



Συλλογή καρυδάκια 1/2" για
αυτοκίνητα, γενικής χρήσης

€ 119,00

+ ΦΠΑ



61 τεμαχίων

››Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών, παξιμαδιών και μπουζί
››Με το πρεσαριστό λαστιχένιο τεμάχιο συγκράτησης το μπουζί στερεώνεται
στην υποδοχή κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση

››Τακτοποιημένος βασικός εξοπλισμός για πολλές χρήσεις στο συνεργείο και σε εξωτερικές εργασίες
››Καρυδάκι 1/2", 6-γωνο: μετρικό, κοντής διαμόρφωσης, σύμφ. με το DIN 3124, ISO 2725
››Προέκταση για καρυδάκια 1/2"
››Καρυδάκια για μπουζί 1/2", 6-γωνα
››Ασφαλής σύνδεσμος με καρέ κατά το DIN 3120, ISO 1174, με μπίλια ασφάλισης
››Ασφαλής σύνδεσμος με εσωτερικό καρέ μετάδοσης κίνησης κατά το
DIN 3120, ISO 1174, με αυλάκωση υποδοχής μπίλιας

››Πλαγιοκόφτης, λαβή 2 υλικών για άνετη μετάδοση δύναμης
››Πένσα γενικής χρήσης, λαβή 2 υλικών για άνετη μετάδοση δύναμης
››Τσιμπίδα υδραυλικού ρυθμιζόμενη σε 7 θέσεις, λείανση της κεφαλής
και του συνδέσμου, λαβή 2 υλικών, για άνετο χειρισμό

››Σφυρί μηχανικού, σφυρηλατημένη κεφαλή σφυριού, μαύρη βερνικωμένη,
από θερμοκληρυμένο χάλυβα

››Σετ γωνιακών κλειδιών, 8 τμχ. για βίδες άλλεν και TX
››Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη καστάνια 2K,

με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή

››Καστάνια κατασκευασμένη για μόνιμη ομαλή μετάδοση δύναμης
με γωνία επαναφοράς 5° χάρη στα 72 δόντια

››Δοκιμαστικό τάσης 3 - 48 V
››Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
››Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια

5x

12,5

mm
1/2”

8x

incl. 1/2”
24 V

Κωδικός
3300370

250
mm

320mm

3/8”

Αρ.
R69003061

500g

12 V

8x

125
mm

Περιεχόμενο
R6100xxxx Καρυδάκι 1/2 6-γωνο 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm
R60000027 Αναστρεφόμενη καστάνια 2Κ 1/2, μήκος 250mm, γωνία λειτουργίας 5°
R65300012 Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2, μήκος 66 mm
R6102xxxx Καρυδάκι μπουζί 1/2 16 18 21 mm
R651000xx Προέκταση για καρυδάκια 1/2 μήκος 125 250mm
R57300008 Μετατροπέας 3/8 x 1/2 4γωνο μήκος 44mm
R28100010 Γκαζοτανάλια υδραυλικού 10 ιντσών, 7 θέσεων
R28302180 Πένσα γενικής χρήσης, μήκος 180mm, λαβή 2K
R36605008 Σετ γωνιακών κλειδιών, 6γωνο 1.5-8 mm 8 τμχ.
R36405008 Σετ γωνιακών κλειδιών, TX T9-40 8 τμχ.
R92100020 Σφυρί μηχανικού 500g, μήκος 320mm, φλαμουριά
R0910xxxx Γερμανοπολύγωνο κλειδί 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
R38100315 Κατσαβίδια 2K, με ίσια μύτη 3 mm 0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm
R38200115 Κατσαβίδια 2K, PH1 μήκος 80 mm, PH2 μήκος 100 mm
R38120001 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δοκιμαστικό τάσης 3-48 V

τεμάχια
61

βάρος kιλό
7,14
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GEDORE BEST CHOICE

Σετ τοποθέτησης ζαντών
R68903011

Το σετ τοποθέτησης ζαντών πολλαπλών χρήσεων ξεχωρίζει με την
ακρίβεια και την ευελιξία που προσφέρει, ενώ είναι και βολικό όταν
τα πράγματα πρέπει να γίνουν γρήγορα.
Μια ευέλικτη μαγνητική λεκάνη με προστατευτική επένδυση στο
μαγνητικό πέλμα εξυπηρετεί στην ασφαλή συλλογή των μπουλονιών
τροχών. Η συνοδευτική σακούλα χρησιμεύει για την αποτελεσματική
φύλαξη των μπουλονιών/παξιμαδιών τροχών. Το σετ περιλαμβάνει
έναν μετρητή βάθους σκαλίσματος πέλματος ελαστικών για να
βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά συμμορφώνονται με τις τρέχουσες
νόμιμες απαιτήσεις των 1,6 mm, 3 mm ή 4 mm (ελάχιστο/καλοκαίρι/
χειμώνας). Με τις κιμωλίες μπορείτε να σημαδέψετε τα ελαστικά ή να
γράψετε κάτι επάνω τους.
Το ανθεκτικό πλαστικό υλικό και η συμπαγής διάταξη μειώνουν
το βάρος και συμβάλλουν στην τάξη.

4
1

2

Ειδικά για τοποθέτηση τροχών
››Η συλλογή αυτή περιέχει τα κυριότερα
εργαλεία και παρελκόμενα για καθαρή και
ακριβή τοποθέτηση τροχών. 10 πρακτικά
βοηθήματα σε πρακτικό βαλιτσάκι για
εργασίες εκτός έδρας ή για τακτοποιημένη
φύλαξη

Εύκολη, εύχρηστη μεταφορά
››Ελαφρύτερο, εύχρηστο μεταφερόμενο
Πλαστική θήκη με ασφάλειες σύσφιξης
και αξιόπιστα κλεισίματα

3

Ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών
››χάρη στο δυναμόκλειδο των 40-200 N·m

10 πρακτικά βοηθήματα

››Με το δυναμόκλειδο για την ελεγχόμενη σύσφιξη,

την τηλεσκοπική καστάνια για σφίξιμο με μικρότερη
δύναμη και τη σακούλα για μπουλόνια, το σετ αυτό
παρέχει 10 πρακτικά βοηθήματα που διευκολύνουν
την επαγγελματική τοποθέτηση τροχών
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R6890 3011

Σετ τοποθέτησης ζαντών 1/2" 40 - 200 N·M



€ 149,90
+ ΦΠΑ



11 τεμαχίων

››Το σετ τοποθέτησης ζαντών πολλαπλών χρήσεων ξεχωρίζει με την ακρίβεια και την

ευελιξία που προσφέρει, ενώ είναι και βολικό όταν τα πράγματα πρέπει να γίνουν γρήγορα

››Ευέλικτη μαγνητική λεκάνη με προστατευτική επένδυση στο μαγνητικό πέλμα για την
ασφαλή συλλογή των μπουλονιών τροχών

››Σακούλα για τη φύλαξη των μπουλονιών τροχών μέχρι την επόμενη αλλαγή τροχών
››Μετρητής βάθους σκαλίσματος πέλματος ελαστικών με ένδειξη βάθους σκαλίσματος

1,6 mm, 3 mm και 4 mm (ελάχιστο/καλοκαίρι/χειμώνας) σύμφωνα με τις τρέχουσες
ελάχιστες νόμιμες απαιτήσεις
››Κιμωλίες για σήμανση/γραφή των θέσεων τοποθέτησης των τροχών κατά την αφαίρεσή τους
››Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο για
ασφαλή και εύκολη μεταφορά
Καστάνια και παρελκόμενα:
››Τηλεσκοπική καστάνια 2 συστατικών 1/2"
››Η λειτουργία μοχλού διευκολύνει το ξεβίδωμα των παξιμαδιών τροχών
››Δυνατότητα επέκτασης σε 5 βήματα από 460 mm έως 600 mm
››Εύκολη μετάδοση ροπής έως 512 N·m
››2 επεκτάσεις 1/2" σε 75 και 125 mm για χρήση σε χαμηλές ζάντες κρεβατιών
››Καρυδάκια αέρος μεγέθους 17 και 19, μήκους 86 mm, με πλαστική επένδυση
για εργασία σε ευαίσθητες επιφάνειες
Δυναμόκλειδο για επιβατικά αυτοκίνητα/SUV/βανάκια:
››Εύρος ρύθμισης 40-200 N·m
››Ευδιάκριτη κλίμακα σε N·m-(όχι σε lbf·ft)
››Καρέ μετάδοσης κίνησης με περιστρεφόμενο κουμπί με ραβδώσεις,
για γρήγορη προκαταρκτικό σφίξιμο μπουλονιού/παξιμαδιού
››Λαβή με σήμανση του κέντρου πιασίματος για βέλτιστη θέση λαβής κατά το σφίξιμο
››Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό κατά το DIN EN ISO 6789-2:2017 και οδηγίες χρήσης
››Με την ακρίβεια +/-3% σε σχέση με την ρυθμισμένη στην κλίμακα τιμή, το δυναμόκλειδο
υπερβαίνει την απαίτηση του προτύπου, που είναι +/-4%
* για την πρώτη βαθμονόμηση

DIN 6789

12,5

mm
7,5°

1/2”

click

40-200 Nm

Κωδικός
3300400

Αρ.
R68903011

485
mm

86
mm

75
mm

125
mm

Nm

1/10

Μήκος mm
540

Πλάτος mm
290

Βάθος mm
145

τεμάχια
11

βάρος kιλό
5,7
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R6304 3003

Σετ καρυδάκια αέρος 1/2"



€ 23,90
+ ΦΠΑ



3 τεμαχίων

››Ειδικά για την τοποθέτηση και αφαίρεση τροχών οχημάτων
››Για τα πιο συνηθισμένα μεγέθη των παξιμαδιών τροχών των επιβατικών οχημάτων
››Για εργασία σε ζάντες αλουμινίου χωρίς να προκληθούν ζημιές χάρη στα πλαστικά περιβλήματα
››Κατάλληλο για κρουστικά κατσαβίδια (πνευματικά ή ηλεκτρικά εργαλεία)
››Διαθέτει οπή για στερέωση με δακτύλιο και πείρο ασφάλισης
››Εύκολη αναγνώριση των μεγεθών των κλειδιών με έγχρωμη πλαστική επίστρωση
››Επιφανειακή προστασία με φωσφάτωση
››Χρωμιομολυβδαινιούχος χάλυβας
››Kaτά DIN 3129, ISO 2725-2
››Μετάδοση κίνησης με εσωτερικό καρέ κατά το DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
››Σε στιβαρή πλαστική θήκη

12,5mm

1/2”

Κωδικός

Αρ.

Περιεχόμενο

3300578

R63043003

Καρυδάκια αέρος 17 19 21 mm | 86 mm

Μήκος
mm
158

Πλάτος
mm
138

R2015 0006

Εργαλειοφορέας συνεργείου MECHANIC
με 6 συρτάρια 

Βάθος
mm
51



τεμάχια

βάρος kιλό

3

0,83

€ 319,00

+ ΦΠΑ



››Συμπαγής εργαλειοφορέας για χρήση στο συνεργείο
››Φύλαξη εργαλείων και κινητός σταθμός εργασίας σε ένα
››Ανθεκτικό σε υψηλά φορτία, ισχυρή κατασκευή από φύλλα χάλυβα
››Πλατφόρμα εργασίας με άνω επιφάνεια από ABS
››Πλευρικά τοιχώματα με τετράγωνη διάτρηση Euro για αξεσουάρ
››Συρτάρια με τηλεσκοπική πλήρη επέκταση, ανεξάρτητη διάταξη
κλειδώματος και κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά

››Μεγάλος χώρος αποθήκευσης στα συρτάρια με ικανότητα
φορτίου 25 kg το καθένα

››Υψηλή σταθερότητα χάρη στα 2 περιστρεφόμενα ροδάκια

Ø 100 mm, το ένα με διπλή ασφάλιση τροχού, και 2 σταθερά
ροδάκια Ø 125 mm, που προεξέχουν πλαγίως

25 kg
910
mm

210 kg

Κωδικός
3301663

ANTI SLIP

Αρ.
R20150006

628
mm

418
mm

100%

Ύψος mm
910

SAFE

Πλάτος mm
628

Βάθος mm
418

Συρτάρια
4 x Y 69 mm
1 x Y 144 mm
1 x 218 mm

Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg
210

Αριθμός συρταριών
6

βάρος kιλό
56
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R1935 XXXX

Φιλτρόκλειδο

από

››Πρακτικό κλειδί ιμάντα για ξεβίδωμα και τη σύσφιξη ευαίσθητων αλλά

€ 14,25
+ ΦΠΑ



μαγκωμένων βιδωτών συνδέσεων, όπως σε φίλτρα λαδιού, άμμου ή νερού.

››Ανθεκτικός και αντιολισθητικός ιμάντας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης,
αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος ιμάντας για καλύτερη ρύθμιση μεγέθους

››Ιδανικό για εργασίες σε περιορισμένους χώρους, ευρύ φάσμα εφαρμογής
συγκριτικά με ειδικά εργαλεία

››Σταθερό στέλεχος από χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα, λαβή με πλαστική
επένδυση για ιδανικό κράτημα και βέλτιστη δύναμη έλξης

Κωδικός
3301465
3301467

Αρ.
R19351019
R19351031

Ροπή (μέγ.)
80 N·m
80 N·m

Για Ø
140
200

Μήκος mm
480
900

Εύρος ζώνης mm
15
15

R0510 5008

βάρος kιλό
0,055
0,212



Σετ γερμανικών κλειδιών

Λ.Τ. χωρίς Φ.Π.Α.
15,90
14,25

€ 19,90
+ ΦΠΑ



μακριά, 8 τμχ.

››Για ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών και παξιμαδιών
››βέλτιστη μετάδοση δύναμης σε βίδες με σιαγόνα τοποθετημένη στις 15° και μακρύ στέλεχος
››Αντιθαμβωτική επιφάνεια, επιχρωμιωμένη ματ σατινέ
››Παράδοση σε φορητή βάση

Κωδικός
3300959

Αρ.
R05105008

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

τεμάχια
8

βάρος kιλό
0,7

τεμάχια
21

βάρος kιλό
4,712

R0910 5021

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών
μετρικό, 21 τμχ.

››Για ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών και παξιμαδιών
››Ασφαλής και ευκολότερη εργασία χάρη στην κατακόρυφη γωνία 15° της κεφαλής δακτυλίου
››Βελτιστοποιημένη γωνία εργασίας χάρη στην οριζόντια γωνία 15° του άκρου
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια
››Σύμφ. με το DIN 3113, τύπος A, ISO 3318, ISO 7738
››Παράδοση σε φορητή βάση



€ 64,90
+ ΦΠΑ



Κωδικός
3300991

Αρ.
R09105021

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

08

R0750 1002

Σετ διπλών πολύγωνων κλειδιών με καστάνια



€ 30,90
+ ΦΠΑ



2 τεμαχίων

››Για το βίδωμα παξιμαδιών και μπουλονιών
››Ίσιος τύπος
››Με μοχλό εναλλαγής δεξιόστροφης και αριστερόστροφης περιστροφής
››Εργασία με ακρίβεια χάρη στο μηχανισμό καστάνιας με 72 δόντια
››Η μετάδοση κίνησης πραγματοποιείται ήδη κατά την
μικρότερη γωνία επιστροφής των 5°

››63 εφαρμογές σε 2:
››Επιφάνεια επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας
63 in 2

Κωδικός
3300900

Αρ.
R07501002

Περιεχόμενο
6-γωνο, 12-γωνο 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4"
SPLINE, 6-γωνο, 12-γωνο μέγεθος 8 10 11 13 14 16 17 19 mm, TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24
4-γωνο 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8", 4-γωνο μέγεθος 7 9 11 12 13 14 16 mm

τεμάχια
2

R0720 3012

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών με καστάνια



βάρος kιλό
0,398

€ 79,90
+ ΦΠΑ



με αντάπτορες, μετρικό, 12 τμχ.

››Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλεν
››Ένα εκτεταμένο σετ κλειδιών για τα συνηθέστερα μεγέθη σε στιβαρή βαλίτσα
››μόνιμη ομαλή μετάδοση δύναμης με γωνία επιστροφής 5°
››μέγιστη μετάδοση κίνησης σε βίδες με σιαγόνα και καστάνια τοποθετημένες στις 15°
››Καστάνια με μοχλό εναλλαγής δεξιόστροφης και αριστερόστροφης περιστροφής
››Αντιθαμβωτική επιφάνεια, επιχρωμιωμένη ματ σατινέ
››κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
››Σε στιβαρή πλαστική θήκη

Κωδικός
3300059

Αρ.
R07203012

Περιεχόμενο
Γερμανοπολύγωνα με καστάνια, μέγεθος 8 10 12 13 15 17 18 19 mm, Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης καρέ 1/4" για μέγεθος 10 mm,
3/8" για μέγεθος 13 mm, 1/2" για μέγεθος 19 mm, Αντάπτορας μύτης 1/4" για μέγεθος 10 mm

τεμάχια
12

R0391 XXXX

Γαλλικό κλειδ

από

βάρος kιλό
15,68

€ 14,90
+ ΦΠΑ



ρυθμιζόμενο

››Πολυχρηστικό και ρυθμιζόμενο κλειδί για βιδωτές συνδέσεις
››μέγιστη μετάδοση κίνησης σε βίδες με σιαγόνα τοποθετημένη στις 15°
››Με ενσωματωμένη λειτουργία καστάνιας
››Ρύθμιση με ακρίβεια χιλιοστού βάσει της κλίμακας που έχει χαραχθεί με λέιζερ
››κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

Κωδικός
3301001
3301002

Αρ.
R03910008
R03910010

Μήκος mm
205
256

Πλάτος ανοίγματος σε ίντσες
1.18
1.42

Πλάτος ανοίγματος σε mm
30
36

βάρος kιλό
0,412
0,66

Λ.Τ. χωρίς Φ.Π.Α.
14,90
19,90

09

R4000 0027

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" 



€ 19,90
+ ΦΠΑ



››Ανθεκτική καστάνια για λύσιμο πολύ γερά σφιγμένων/σκουριασμένων βιδών,
ιδανική σε συνδυασμό με δυναµόκλειδα και καρυδάκια GEDORE

››Αλλαγή φοράς περιστροφής δεξιά/αριστερά με μοχλό
››Λεπτή οδόντωση καστάνιας με 72 δόντια
››Μικρή γωνία λειτουργίας μόλις 5°
››Πρακτικό κουμπί απασφάλισης για στερέωση και γρήγορη αλλαγή άκρων
››Εργονομική λαβή 2 συστατικών για άνετη μετάδοση δύναμης
››Οβάλ κεφαλή, επιφάνεια επιχρωμιωμένη ματ, μικρές διαστάσεις για την αποθήκευση
››Για καρυδάκια, αξεσουάρ κ.λπ. με τετράγωνη μετάδοση κίνησης κατά το DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174



6,3
mm
1/4”

Κωδικός
3300158

Αρ.
R40000027

Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες
1/4"

Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm
6,3

Γωνία περιστροφής
5°

R6000 0027

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" 

Μήκος mm
150



βάρος kιλό
0,122

€ 24,90
+ ΦΠΑ



››Ανθεκτική καστάνια για λύσιμο πολύ γερά σφιγμένων/σκουριασμένων βιδών,
ιδανική σε συνδυασμό με δυναµόκλειδα και καρυδάκια GEDORE

››Αλλαγή φοράς περιστροφής δεξιά/αριστερά με μοχλό
››Λεπτή οδόντωση καστάνιας με 72 δόντια
››Μικρή γωνία λειτουργίας μόλις 5°
››Πρακτικό κουμπί απασφάλισης για στερέωση και γρήγορη αλλαγή άκρων
››Εργονομική λαβή 2 συστατικών για άνετη μετάδοση δύναμης
››Οβάλ κεφαλή, επιφάνεια επιχρωμιωμένη ματ, μικρές διαστάσεις για την αποθήκευση
››Για καρυδάκια, αξεσουάρ κ.λπ. με τετράγωνη μετάδοση κίνησης
κατά το DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174

12,5

mm
1/2”

Κωδικός
3300410

Αρ.
R60000027

Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες
1/2"

Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm
12,5

Γωνία περιστροφής
5°

R6001 0027

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2"

Μήκος mm
250



βάρος kιλό
0,586

€ 31,90
+ ΦΠΑ



αναστρεφόμενη

››Τηλεσκοπική καστάνια για λύσιμο πολύ γερά σφιγμένων/σκουριασμένων βιδών,
ιδανική σε συνδυασμό με δυναµόκλειδα και καρυδάκια GEDORE

››Αλλαγή φοράς περιστροφής δεξιά/αριστερά με μοχλό, τηλεσκοπικό στέλεχος με δυνατότητα ασφάλισης σε 5 θέσεις
- για υψηλή ροπή με μικρή απαιτούμενη δύναμη και μικρές διαστάσεις για την αποθήκευση, όταν χρειαστεί.

››Πρακτικό κουμπί απασφάλισης για στερέωση και αλλαγή άκρων
››Εργονομική λαβή 2 συστατικών για άνετη μετάδοση δύναμης
››Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης: 512 N·m (συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του DIN 3122:2017-04)
››Επιφάνεια επιχρωμιωμένη ματ

12,5

mm
1/2”

Κωδικός

Αρ.

3300522

R60010027

Καρέ μετάδοσης κίνησης
σε ίντσες
1/2"

Καρέ μετάδοσης κίνησης
μετρικό mm
12,5

μεταβλητό μήκος mm

Γωνία περιστροφής

460-600

5°

Ύψος κεφαλής
καστάνιας mm
40

Αριθμός δοντιών
72

βάρος kιλό
1,099

10

R4900 3033

Συλλογή καρυδάκια 1/4"



€ 32,90
+ ΦΠΑ



33 τεμαχίων

››Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλεν
››Τακτοποιημένος βασικός εξοπλισμός για πολλές χρήσεις στο συνεργείο
και σε εξωτερικές εργασίες

››Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη καστάνια 2K,

με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή

››Καστάνια κατασκευασμένη για μόνιμη ομαλή μετάδοση δύναμης
με γωνία επαναφοράς 5° χάρη στα 72 δόντια

››περιλαμβάνεται αντάπτορας για όλες τις μύτες και εργαλεία με εξωτερικό εξάγωνο 1/4"
››Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
››Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια

6,3mm

PH

1/4”

PZ

Κωδικός

Αρ.

Περιεχόμενο

3300051

R49003033

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" 2K με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια | 150 mm
Λαβή με καρέ υποδοχή 1/4" 165 mm
Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο μέγεθος 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 25 mm
Καρυδάκι 1/4" με μύτη άλλεν 3 4 5 6 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 4 5,5 6,5 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 1 2 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 1 2 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX T15 T20 T25 T30 | 37 mm
Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 - 100 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" | 32 mm αντάπτορας για μύτες
4-γωνο 1/4" x 6-γωνο 1/4" | 25 mm

Μήκος
mm
300

Πλάτος
mm
180

R6901 3024

Συλλογή καρυδάκια 1/2"

Βάθος
mm
52



τεμάχια

βάρος kιλό

33

1,31

€ 59,90
+ ΦΠΑ



24 τεμαχίων

››Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλεν
››Τακτοποιημένος βασικός εξοπλισμός για πολλές χρήσεις στο
συνεργείο και σε εξωτερικές εργασίες

››Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη καστάνια 2K,

με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή

››Καστάνια κατασκευασμένη για μόνιμη ομαλή μετάδοση δύναμης
με γωνία επαναφοράς 5° χάρη στα 72 δόντια

››Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες
και μεταλλικό κλείσιμο

››Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια

12,5mm

1/2”

Κωδικός

Αρ.

Περιεχόμενο

3300056

R69013024

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" 2K με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια | 250 mm
Καρυδάκι 12-γωνο 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32
Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm
Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" | 44 mm

Μήκος
mm
383

Πλάτος
mm
272

Βάθος
mm
80

τεμάχια

βάρος kιλό

24

4,75

11

R4600 3094

Συλλογή καρυδάκια 1/2"-1/4"



€ 69,90
+ ΦΠΑ



94 τεμαχίων

››Για το χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών και παξιμαδιών
››Με το πρεσαριστό λαστιχένιο τεμάχιο συγκράτησης το μπουζί

στερεώνεται στην υποδοχή κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση

››Τακτοποιημένος βασικός εξοπλισμός για πολλές χρήσεις στο
συνεργείο και σε εξωτερικές εργασίες

››Καρυδάκι 1/4" + 1/2", 6-γωνο:

μετρικό, κοντής διαμόρφωσης, σύμφ. με το DIN 3124, ISO 2725

››Καρυδάκι 1/4" + 1/2", 6-γωνο:

μετρικό, μακριάς διαμόρφωσης, σύμφ. με το DIN 3124, ISO 2725

››Σετ καρυδάκια με μύτη 1/4" και μύτες, 5/16", στις εκδόσεις ίσια μύτη, PH, PZ, TX
››Ασφαλής σύνδεσμος με καρέ κατά το DIN 3120, ISO 1174, με μπίλια ασφάλισης
››Ασφαλής σύνδεσμος με εσωτερικό καρέ μετάδοσης κίνησης κατά το
DIN 3120, ISO 1174, με αυλάκωση υποδοχής μπίλιας

››Σετ γωνιακών κλειδιών, 3 τμχ.
››Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη καστάνια 2K,

με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή

››Καστάνια κατασκευασμένη για μόνιμη ομαλή μετάδοση δύναμης
με γωνία επαναφοράς 5° χάρη στα 72 δόντια

››Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
››Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια

6,3mm

12,5mm

1/4”

1/2”

PH

PZ

Κωδικός

Αρ.

Περιεχόμενο

3300057

R46003094

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" με μοχλό 2K, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια | 150 mm
Λαβή με καρέ υποδοχή 1/4" 165 mm
Καρυδάκια 1/4" 6-γωνα μεγέθη 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm
Καρυδάκια 1/4" 6-γωνα μεγέθη 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm
Σετ καρυδάκια 1/4" με μύτη άλλεν 3 4 5 6 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 4 5,5 6,5 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 1 2 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 1 2 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm
Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm
Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" | 115 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" | 32 mm
Μύτες 5/16" άλλεν 8 10 12 14 | 30 mm
Μύτες 5/16" ίσιες 8 10 12 | 30 mm
Μύτες 5/16" σταυρωτή PH 3 4 | 30 mm
Μύτες 5/16" σταυρωτή PZ 3 4 | 30 mm
Μύτες 5/16" TX T40 T45 T50 T55 | 30 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" με μοχλό 2K, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια | 250 mm
Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32
Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο μέγεθος 14 15 17 19 | 77 mm
Καρυδάκι μπουζί 1/2" μέγεθος 16 21 mm | 65 mm
Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" | 66 mm
Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" | 44 mm
Αντάπτορας για μύτες 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο | 38 mm
Σετ εξάγωνων γωνιακών κλειδιών άλλεν 1,5 2 2,5 mm

Μήκος
mm
383

Πλάτος
mm
272

Βάθος
mm
80

τεμάχια

βάρος kιλό

94

6,77

12

R4600 3100

Συλλογή καρυδάκια 1/4" + 1/2"



€ 159,00

+ ΦΠΑ



100 τεμαχίων

››Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλεν
››Ειδικά για χρήση στον τομέα των κλειδαριών
››Τακτοποιημένος εξοπλισμός για πολλές χρήσεις στο
συνεργείο και σε εξωτερικές εργασίες

››Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη καστάνια 2K,

με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή

››Βελτιστοποιημένη γωνία εργασίας χάρη στην οριζόντια γωνία 15° του
άκρου του γαλλικού κλειδιού και του γερμανοπολύγωνου κλειδιού

››Ασφαλής και ευκολότερη εργασία χάρη στην κατακόρυφη
γωνία 15° της κεφαλής στην πλευρά δακτυλίου

››Ασφαλής σύνδεσμος με καρέ κατά το DIN 3120, ISO 1174,
με μπίλια ασφάλισης

››Ασφαλής σύνδεσμος με εσωτερικό καρέ μετάδοσης κίνησης κατά
το DIN 3120, ISO 1174, με αυλάκωση υποδοχής μπίλιας

››Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες
και μεταλλικό κλείσιμο

››Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια

12,5mm

1/2”
6,3mm

1/4”

PH

PZ

Κωδικός

Αρ.

Περιεχόμενο

3300063

R46003100

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" με μοχλό 2K, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια | 150 mm
Λαβή με 4-γωνη υποδοχή 1/4" | 165 mm
Καρυδάκι 1/4", 6-γωνο, μέγεθος 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm
Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" | 115 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" | 32 mm
Αντάπτορας για μύτες 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο | 25 mm
Μύτες 1/4" άλλεν 3 4 5 6 8 10 | 25 mm
Μύτες 1/4" ίσιες 4 5,5 7 | 25 mm
Μύτες 1/4" σταυρωτή PH 1 2 3 4 | 25 mm
Μύτες 1/4" σταυρωτή PZ 1 2 3 | 25 mm
Μύτες 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" με μοχλό 2K, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια | 250 mm
Καρυδάκι 1/2" 6-γωνο μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" | 65 mm
Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" | 44 mm
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μέγεθος 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Σετ κλειδιών άλλεν 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Γαλλικό κλειδί, ρυθμιζόμενο 10" 250 mm
Κατσαβίδια με ίσια μύτη 4 5,5 6,5
Κατσαβίδια με σταυρωτή μύτη PH 1 2 3
Πλαγιοκόφτης 180 mm
Μυτοτσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη 200 mm
Γκαζοτανάλια αντλίας νερού 10" 250 mm, Σφυρί 500 g

Μήκος
mm
552

Πλάτος
mm
360

Βάθος
mm
100

τεμάχια

βάρος kιλό

100

10

13

R6800 3030

Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτη IN



€ 61,90
+ ΦΠΑ



30 τεμαχίων

››Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλεν
››Τετράγωνη μετάδοση κίνησης κατά DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174,
με υποδοχή συγκράτησης της μπίλιας

››Καρυδάκι 1/2" με μύτη άλλεν, με πρεσαριστό, φωσφατωμένο πείρο, με διαμήκεις
ραβδώσεις για καλύτερη λαβή, είσοδος μετάδοσης κίνησης γυαλισμένη

››Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
››Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια

12,5mm

1/2”

Κωδικός

Αρ.

Περιεχόμενο

3301573

R68003030

Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 12 14 17 19 | 55 mm
Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 11 12 13 | 100 mm
Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 12 14 | 140 mm
Καρυδάκια με μύτη άλλεν 5 6 7 8 10 12 | 200 mm

Μήκος
mm
425

Πλάτος
mm
320

R6800 3032

Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτη TX

Βάθος
mm
52



τεμάχια

βάρος kιλό

30

5,4

€ 64,90
+ ΦΠΑ



32 τεμαχίων

››Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων TX
››Τετράγωνη μετάδοση κίνησης κατά DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174,
με υποδοχή συγκράτησης της μπίλιας

››Καρυδάκι 1/2" με μύτη TX, με πρεσαριστό, φωσφατωμένο πείρο, με διαμήκεις
ραβδώσεις για καλύτερη λαβή, είσοδος μετάδοσης κίνησης γυαλισμένη

››Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
››Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια

12,5mm

1/2”

Κωδικός

Αρ.

Περιεχόμενο

3301577

R68003032

Καρυδάκι με μύτη TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 55 mm
Καρυδάκι με μύτη TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 100 mm
Καρυδάκι με μύτη TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 140 mm
Καρυδάκι με μύτη TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 200 mm

Μήκος
mm
425

Πλάτος
mm
320

Βάθος
mm
52

τεμάχια

βάρος kιλό

32

5,4

14

R6800 3026

Σετ καρυδάκια 1/2" με μύτη XZN



€ 63,90
+ ΦΠΑ



26 τεμαχίων

››Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων XZN
››Τετράγωνη μετάδοση κίνησης κατά DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174,
με υποδοχή συγκράτησης της μπίλιας

››Καρυδάκι 1/2" με μύτη XZN, με πρεσαριστό, φωσφατωμένο πείρο,

με διαμήκεις ραβδώσεις για καλύτερη λαβή, είσοδος μετάδοσης κίνησης γυαλισμένη

››Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
››Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια

12,5mm

1/2”

Κωδικός

Αρ.

Περιεχόμενο

3301574

R68003026

Καρυδάκι με μύτη XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 | 55 mm
Καρυδάκι με μύτη XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 | 100 mm
Καρυδάκι με μύτη XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 | 140 mm
Καρυδάκι με μύτη XZN M8 M10 M12 M14 | 200 mm

Μήκος
mm
425

Πλάτος
mm
320

R7800 4014

Συλλογή καρυδάκια 3/4"

Βάθος
mm
52



τεμάχια

βάρος kιλό

26

5,4

€ 234,90
+ ΦΠΑ



14 τεμαχίων

››Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδωτών συνδέσεων 6-γωνου άλλεν
››Ευκολότερο πρόσθετο σφίξιμο με αναστρεφόμενη καστάνια,
με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή

››Ασφαλής σύνδεσμος με καρέ κατά το DIN 3120, ISO 1174, με πείρο ασφάλισης
››Ασφαλής σύνδεσμος με εσωτερικό καρέ μετάδοσης κίνησης κατά το
DIN 3120, ISO 1174, με οπή για πείρο ασφάλισης

››Ανθεκτικό πλαστικό βαλιτσάκι με μεταλλικούς μεντεσέδες και μεταλλικό κλείσιμο
››Τάξη και στερέωση με σφίξιμο για τα σετ καρυδάκια
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επιχρωμιωμένη ματ-σατινέ επιφάνεια

20mm

3/4”

15°

Κωδικός

Αρ.

Περιεχόμενο

3300011

R78004014

Αναστρεφόμενη καστάνια 3/4", με χοντρή οδόντωση, 24 δόντια | 510 mm
Καρυδάκι 3/4" 6-γωνο μέγεθος 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm
Προέκταση για καρυδάκια 3/4" 200 400 mm
Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 3/4" | 460 mm

Μήκος
mm
552

Πλάτος
mm
360

Βάθος
mm
100

τεμάχια

βάρος kιλό

14

14,2

15

R2930 XXXX

Πένσα VDE γενικής χρήσης 

από

€ 15,40
+ ΦΠΑ



››Για το λύγισμα, το πιάσιμο και τη συγκράτηση,

για την κοπή σύρματος, για ηλεκτρολογικές εργασίες

››Οι μακριές, επαγωγικά σκληρυμένες κοπτικές ακμές

φέρουν ζώνες συγκράτησης για επίπεδα και στρογγυλά υλικά

››Οι εργονομικές λαβές 2 υλικών επιτρέπουν άνετη μετάδοση δύναμης
και φέρουν μονωτικά περιβλήματα πολλαπλών συστατικών με
προστασία από ολίσθηση, μόνωση έως 1000 V
››Από ειδικό σφυρηλατημένο εργαλειοχάλυβα
››Οι λαβές φέρουν μόνωση κατά VDE, κατά το EN 60900/IEC 60900
DVE

2K

Κωδικός
3301408
3301409

1000 V

Αρ.
R29300180
R29300200

Σκληρό καλώδιο Ø mm
1,6
1,8

Μήκος mm
180
200

βάρος kιλό
0,275
0,36

R2940 0180

Πλαγιοκόφτης ισχύος VDE 



Λ.Τ. χωρίς Φ.Π.Α.
15,40
17,95

€ 17,10
+ ΦΠΑ



››Για την κοπή καλωδίων και συρμάτων σε ηλεκτρολογικές εργασίες

κάτω από 1000 V. Πέραν τούτου, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε βιοτεχνίες και σε μηχανολογικές εργασίες
››Λάμες κοπής για σύρμα μέσης σκληρότητας Ø 2,3 mm και σκληρό σύρμα
Ø 1,5 mm, με λειτουργία μοχλού, ακμές κοπής υψηλής σκλήρυνσης
››Οι εργονομικές λαβές 2 υλικών επιτρέπουν άνετη μετάδοση δύναμης
και φέρουν μονωτικά περιβλήματα πολλαπλών συστατικών με
προστασία από ολίσθηση, μόνωση έως 1000 V
››Πλαγιοκόφτης βαρέoς τύπου 180 mm πολλών χρήσεων για ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις, από χρωµιοβαναδιούχο χάλυβα, επεξεργασία επιφάνειας με
φωσφάτωση, γαλβανική επίστρωση

DVE

2K

Κωδικός
3301410

1000 V

Αρ.
R29400180

Σύρμα πιάνου Ø mm
1,8

Μήκος mm
180

R2951 0200

βάρος kιλό
0,28

€ 17,85

Κυρτο μυτοτσίμπιδο VDE



+ ΦΠΑ



υπό γωνία 45°

››Το μυτοτσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο
με πολλαπλές χρήσεις κατά τις εργασίες συναρμολόγησης και ρύθμισης

››Επιφάνειες συγκράτησης υπό γωνία 45°, με διαμήκη οδόντωση, αποτρέπουν αθέλητη ολίσθηση
››Οι εργονομικές λαβές 2 υλικών επιτρέπουν άνετη μετάδοση δύναμης και φέρουν μονωτικά
περιβλήματα πολλαπλών συστατικών με προστασία από ολίσθηση, μόνωση έως 1000 V

››Οι μακριές κοπτικές ακμές έχουν υποστεί επαγωγική σκλήρυνση
››Σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO 5745

DVE

2K

Κωδικός
3301412

1000 V

Αρ.
R29510200

Σκληρό καλώδιο Ø mm
1,8

Μήκος mm
200

βάρος kιλό
0,26
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GEDORE BEST CHOICE

Σετ πενσών
R27000003

Οι πένσες που περιλαμβάνονται στο σετ πενσών GEDOREred R27000003
είναι κατάλληλες για βιομηχανικές χρήσεις και για τεχνίτες. Είναι ιδιαίτερα
κατάλληλες για εργασίες σε σωλήνες στον τομέα των ειδών υγιεινής και
των συστημάτων θέρμανσης, όπως το βίδωμα και το ξεβίδωμα βανών
και στοιχείων στερέωσης.
Οι σωληνοκάβουρες R27140015 και R27140020 με άκρο σε σχήμα S
είναι ιδανικοί για κράτημα και σύσφιξη στρογγυλών αντικειμένων.
Τα δόντια υπό γωνία αντίθετη από τη φορά περιστροφής διασφαλίζουν
γερό κράτημα, με θέση της άκρης του κάβουρα υπό γωνία 45°.
Η γκαζοτανάλια υδραυλικού R281000010 είναι ένα αγαπημένο
εργαλείο, τόσο για τον ερασιτέχνη όσο και τον επαγγελματία.
Οι σιαγόνες μετατίθενται εύκολα ανάμεσα στις διάφορες θέσεις,
με εύρος πλάτους ανοίγματος από 5 mm έως 45 mm.

1

Ιδανικό για πιάσιμο και κράτημα
››Οι σωληνοκάβουρες 1.1/2" και 2" είναι ιδανικοί για όλες
τις εργασίες όπου καμιά φορά χρειάζεται μεγαλύτερη
δύναμη σύσφιξης

2

Ρυθμιζόμενες ίσιες σιαγόνες

››Η τσιμπίδα υδραυλικού 10" σφίγγει και κλειδώνει αυτόματα
πάνω σε επίπεδα, στρογγυλά και ορθογώνια αντικείμενα
ποικίλου μεγέθους, και γίνεται έτσι πολύτιμος βοηθός στη
καθημερινή εργασία

3

Ευρύ φάσμα εφαρμογών

››Το σετ πενσών αποτελείται από 2 σωληνοκάβουρες και 1

τσιμπίδα υδραυλικού για χρήση στον τομέα των αυτοκινήτων,
των ειδών υγιεινής και για άλλες εργασίες βιδώματος

17

R2700 0003

Σετ πενσών



€ 44,90
+ ΦΠΑ



3 τεμαχίων

››Σετ πενσών κατάλληλο για χρήση στη βιομηχανία και

από τεχνίτες, ειδικά στους τομείς των ειδών υγιεινής
και των συστημάτων θέρμανσης
››Για εργασίες σε σωλήνες, όπως το βίδωμα και το
ξεβίδωμα βανών και στοιχείων στερέωσης
››Σωληνοκάβουρες R27140015 και R27140020:
Με άκρο σε σχήμα S, ιδανικό για κράτημα και σύσφιξη
στρογγυλών αντικειμένων
››Δόντια υπό γωνία αντίθετη από τη φορά περιστροφής για
γερό κράτημα, θέση της άκρης του κάβουρα υπό γωνία 45°
››Αδιαβάθμητη ρύθμιση μέσω της ροζέτας
››Ροζέτα με προστασία έναντι απώλειας με δακτύλιο O-ring
και πρόσθετο δακτύλιο ασφάλισης
››Τσιμπίδα υδραυλικού R28100010:
Ένα αγαπημένο εργαλείο για τον ερασιτέχνη
και τον επαγγελματία
››Εργασίες υψηλής ακρίβειας με γκαζοτανάλια
υδραυλικού 10", 250 mm, με σύνδεσμο ασφαλείας,
ρυθμιζόμενο σε επτά θέσεις
››Τσιμπίδα υδραυλικού, σύμφωνα με το DIN 8976, τύπος C
››Σωληνοκάβουρας σύμφωνα με το DIN 5234
››Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας

Κωδικός
3300040

Αρ.
R27000003

Περιεχόμενο
R27140015 Γωνιακός σωληνοκάβουρας, άκρο σε σχήμα S, 1.1/2 ίντσας
R27140020 Γωνιακός σωληνοκάβουρας, άκρο σε σχήμα S, 2 ιντσών
R28100010 Γκαζοτανάλια υδραυλικού, 7 θέσεων, 10 ίντσες

τεμάχια
3

βάρος kιλό
4,5

18

R2880 XXXX

Κόφτης μπουλονιών 

€ 32,90

από

+ ΦΠΑ



››Για την κοπή σε δύσκολα υλικά, όπως μπουλόνια, καρφιά,

λουκέτα και αλυσίδες έως διάμετρο 4 mm. Κατάλληλο τόσο
για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες
››Οι ακμές κοπής έχουν υποστεί ιδιαίτερη σκλήρυνση με αποτέλεσμα να
διασφαλίζουν πάντα καθαρή κοπή. Ο μηχανισμός διπλού μοχλού σας χαρίζει
υψηλή μετάδοση δύναμης με μικρή απαιτούμενη δύναμη των χεριών εργάζεστε ξεκούραστα και όμως με ισχυρή δύναμη
››Η αντιολισθητική και εργονομική λαβή 1 υλικού εξασφαλίζει
άνετη και ασφαλή εργασία

Κωδικός
3301150
3301151

Αρ.
R28801018
R28801024

Ικανότητα κοπής HRC 19 Ø mm
8
9

Ικανότητα κοπής HRC 40 Ø mm
6
8

Μήκος mm
450 mm
600 mm

R1910 1002

Σετ μοχλών τοποθέτησης

βάρος kιλό
1,4
2,5



Λ.Τ. χωρίς Φ.Π.Α.
32,90
39,90

€ 35,50
+ ΦΠΑ



4 τεμαχίων

››Ιδιαίτερα κατάλληλο για τοποθέτηση

και αφαίρεση μαγκωμένων εξαρτημάτων

››Η λαβή 1 υλικού εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή εργασία

Κωδικός
3301568

Αρ.
R19101002

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

τεμάχια
4

R9216 XXXX

Σφυρί μηχανικού μπάλας 

από

βάρος kιλό
1,4

€ 7,50
+ ΦΠΑ



››Ιδιαίτερα κατάλληλο για βαριά μακροχρόνια χρήση χάρη στις
κρουστικές επιφάνειες με επαγωγική σκλήρυνση

››Σταθερό στο χέρι χάρη στην εργονομική λαβή από άσπρη καρυδιά
››Ασφαλής ένωση της κεφαλής με τη λαβή χάρη
στη στρογγυλή σφήνα

››Προσεγμένη λείανση της επιφάνειας κρούσης και της μπίλιας

Κωδικός
3300767
3300768
3300769
3300770

Αρ.
R92160003
R92160004
R92160005
R92160008

Βάρος κεφαλής σε lbs
1/2 lbs
3/4 lbs
1 lbs
1.1/2 lbs

Βάρος κεφαλής σε g
227
340
453
680

Μήκος mm
290
310
330
350

βάρος kιλό
0,34
0,47
0,64
0,92

Λ.Τ. χωρίς Φ.Π.Α.
7,50
8,50
9,50
10,90
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R9300 0005

Σετ λίμες



€ 21,90
+ ΦΠΑ



5 τεμαχίων

››Πρακτικό σετ λιμών 5 τεμαχίων για την επεξεργασία του ξύλου, αλουμινίου,

πλαστικού υλικού ή χάλυβα, ιδανικό για τα συνεργεία, για κατασκευές
μινιατούρας και για την τελική επεξεργασία των προϊόντων εκτύπωσης 3D
››Διάφορα σχήματα για ποικίλες εφαρμογές: 1 τριγωνική, 1 επίπεδη, 1 στρογγυλή,
1 ημιστρογγυλή και 1 τετράγωνη λίμα για επιμέρους επεξεργασία αντικειμένων
››Τακτοποιημένη φύλαξη των λιμών σε πλαστική θήκη για εύκολη μεταφορά και
συμπαγή αποθήκευση
››Λίμες από ειδικό χάλυβα υψηλής ποιότητας και λαβή
2 υλικών με εργονομικό σχήμα για άνετη εργασία
››Κάθε λίμα διαθέτει οπή για ανάρτηση στον τοίχο

Κωδικός

Αρ.

Περιεχόμενο

3301597

R93000005

Τριγωνική λίμα, Πλακέ λίμα, Στρογγυλή λίμα, Ημιστρόγγυλη λίμα, Τετράγωνη λίμα

Μήκος
mm
310

R9380 0125

Μέγγενη με παράλληλες σιαγόνες



τεμάχια

βάρος kιλό

5

0,82

€ 112,90
+ ΦΠΑ



σταθερή

››Η σταθερή μέγγενη χρησιμεύει στην ακινητοποίηση και το
κεντράρισμα αντικειμένων κατά την κατεργασία τους.

››Απόλυτα παράλληλη σύσφιξη μέσω κεντρικής καθοδήγησης
››Οι ραβδωτές και οι λείες επιφάνειες επιτρέπουν ευέλικτη
χρήση της μέγγενης

››Οι σιαγόνες είναι αναστρέψιμες και ανταλλάξιμες

125
mm

Κωδικός
3301737

Αρ.
R93800125

Πλάτος σιαγόνας mm
125

Βάθος σύσφιξης χρησιμοποιήσιμο mm
125

R9380 0150

Μέγγενη με παράλληλες σιαγόνες

Βάρος kιλό
19



€ 119,90
+ ΦΠΑ



περιστρεφόμενη

››Η περιστρεφόμενη μέγγενη χρησιμεύει στην ακινητοποίηση

και το κεντράρισμα αντικειμένων κατά την κατεργασία τους.

››Απόλυτα παράλληλη σύσφιξη μέσω κεντρικής καθοδήγησης
››Οι ραβδωτές και οι λείες επιφάνειες επιτρέπουν ευέλικτη
χρήση της μέγγενης

››Οι σιαγόνες είναι αναστρέψιμες και ανταλλάξιμες

150
mm

Κωδικός
3301738

Αρ.
R93800150

Πλάτος σιαγόνας mm
150

Βάθος σύσφιξης χρησιμοποιήσιμο mm
125

Βάρος kιλό
19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

IMPULSE 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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