ElektrİKLİ DarbeLİ
Matkap
H 24 MLS Compact 750W

Art.-Nr. 5708 202 1
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ElektrİKLİ DarbeLİ Matkap
H 24 MLS Compact 750W

•Ü
 niversal kullanım için değiştirilebilir mandrene
ve kırıcı fonksiyona sahip hafif, kullanışlı 750-W
darbeli matkap.
• İki farklı kullanım seçeneği. Makina birkaç işlemle
SDS’den normal mandrene dönüştürülebilir.
•H
 afifliği ve ergonomik tasarımı sayesinde
Hafif,kullanışlı ve kırıcı
yorulmadan çalışma imkanı sağlar.
fonksiyon özelliği
• Çanta içinde SDS ve standard
mandren, 3 adet yüksek
kaliteli Quadro SDS matkap
ucu ile birlikte

Art.-Nr. 5708 202 1
Amb./Ad. 1

¨

ELEKTRİKLİ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNESİ
EWS14 - 125 Universal 1400W

Hız kontrolüne, titreşim azaltıcı tutma sapına ve
1400 W gücüne sahip üniversal avuç içi taşlama
makinesi.
•U
 ygulama esnasında hız istenilen şekilde ayarlanabilir
•Y
 oğun kaba taşlama ve kesme işleri için idealdir.
•Y
 eniden başlatma koruması ile yaralanma riskini
minimize eder.
•S
 abit elektronikler sayesinde aşırı yük altında dahi
çalışırken hız sabit kalır.
• T ek bir düğmeyle aletsiz ve hızlı disk değişimi.

¨

DEVİR
AYARLI

Art.-Nr. 5707 005 2
Amb./Ad. 1

1.490
1.758,20 KDV’li

Hızlı çalışma için
sınıfının en güçlüsü

¨
¨

999
1.178,82 KDV’li

YATAY/DİKEY LAZERLİ TERAZİ CLL11
Yüksek görünürlükte lazer çizgili,
kendinden terazili, lazerli işaretleme cihazı.
•S
 aniyeler içinde kendi kendine terazileme.
• T üm çizgiler, tek bir tuşla hızlı ve kolay bir şekilde
açılabilir veya kapatılabilir.
•O
 tomatik terazileme toleransının aşılması durumunda
çizgiler sinyal vermeye başlar. Bu sayede hizalama
hataları önlenmiş olur.
•Ü
 niversal askı parçası sayesinde duvara ve tripoda
monte edilebilir veya zemine kurulabilir.
Art.-Nr. 5709 300 020
Amb./Ad. 1

¨
¨

Yüksek görünürlükte lazer
çizgili, kendinden terazili,
lazerli işaretleme cihazı.

1.350
1.593,00 KDV’li

Bu aksiyon 01 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerlidir. Aksiyon yalnızca Würth Aktif Market’e gelerek alışveriş yapan müşterilerimiz için geçerlidir. Aksiyon stoklarla sınırlıdır.

BİTS UÇ SETİ 1/4" 70 mm - 10 Parça
Kemer klipsli tutucuda, 1/4" bağlantılı, 70 mm
uzunluğunda bits uç takımı - 10 parça
• P ratik kemer klipsli
•B
 its uçlar, yatay pozisyonda bile güvenli bir şekilde
tutucuda durur, rahatça takılıp çıkarılabilir
•H
 ızlı ve hatasız bits uç seçimi için renk kodlamalı bits
uçlar
Art.-Nr. 0614 250 010
Amb./Ad. 1

¨

75
¨

88,50 KDV’li

Düz - Yıldız Tornavida Seti
PH - 6 Parça

Eğe Seti - Plastik Saplı
200 mm - 5 Parça

Cırcırlı Yıldız Anahtar Seti,
Çok Amaçlı - 3 parça

Art.-Nr. 0613 923 26
Amb./Ad. 1

Art.-Nr. 0714 61 90
Amb./Ad. 1

Art.-Nr. 0714 257 30
Amb./Ad. 1

¨
¨

169
199,42 KDV’li

¨
¨

165

¨

194,70 KDV’li

¨

Kombine Cırcırlı Anahtar Seti
6 parça

255
300,90 KDV’li

Lokma Seti - 1/2 -T Kol 12 Köşe
10 - 34 mm - 21 Parça

Yıldız ve açık ağızlı her iki tarafında da cırcır
fonksiyonu bulunan anahtar takımı.

Art.-Nr. 0714 258 50
Amb./Ad. 1

345

¨
¨

407,10 KDV’li

Art.-Nr. 0965 13 20
¨
Amb./Ad. 1
¨

599
706,82 KDV’li

Bu aksiyon 01 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerlidir. Aksiyon yalnızca Würth Aktif Market’e gelerek alışveriş yapan müşterilerimiz için geçerlidir. Aksiyon stoklarla sınırlıdır.

MİKROAKTİF BEZ BASIC
40x40 cm Yeşil

Araç bakımı, polisaj ve temizlik işleri için ideal
mikroaktif bez
•S
 tatik etkiyle yüzeydeki tozları toplar.
•K
 ısa sürede mükemmel temizleme sağlar.
• T emizleme maddeleri kullanmadan temizler.
• T asarruf sağlar.
•Ç
 evre dostudur.
•6
 0°C’ye kadar olan sıcaklıkta yıkanabilir.(Yumuşatıcı
kullanmayın)
• Yıkama sonrasında açık havada kurutunuz.

Art.-Nr. 0899 900 050
Amb./Ad. 1

¨

9,50
¨

10,26 KDV’li

Özellikleri
•H
 DPE lifleri ile kesilmeye karşı üstün
dayanım sağlar.
• P U kaplı avuç içi.
• Elinize mükemmel uyum sağlar ve esnektir.
• E snek manşet.
•S
 ilikon içermez.
Uygulama alanları
• Keskin

kenarlı parçaların, aletlerin
işlenmesinde ve orta düzey mekanik baskı
işlerinde kullanım için idealdir.
• Cam

endüstrisi, metal işleme, otomotiv,
plastik sanayi, üretim, işleme ve kağıt
sanayinde kullanılmaya uygundur.

!

Tanım

Art.-Nr.

Kesilmeye Dayanıklı Eldiven (CUT 3) No:8

0899 451 328

Birim fiyatı
¨

KDV'li fiyatı

36

¨

38,88

Kesilmeye Dayanıklı Eldiven (CUT 3) No:9

0899 451 329

¨

36

¨

38,88

Kesilmeye Dayanıklı Eldiven (CUT 3) No:10

0899 451 330

¨

36

¨

38,88

Ayın ürünü

Kasanın yanında bulabilirsiniz
Kokpit Temizleme Spreyi - 400 ml
Tüm araç iç mekanların temizliği ve bakımı için
katkılı özel temizleme spreyi

Art.-Nr. 0890 222 1
Amb./Ad. 1

• Tüm binek araçların armatürler, kapı kaplamaları, plastikler ve
lastik paspaslar için kullanıma uygundur.

¨

• Araç içindeki tüm plastik kısımlar üzerinde üniversal kullanım
için uygundur.
• Araç iç mekanında uzun süre kalıcı temizlik ve ferahlık sağlar.

26,50
¨

32,41 KDV’li

Bu aksiyon 01 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerlidir. Aksiyon yalnızca Würth Aktif Market’e gelerek alışveriş yapan müşterilerimiz için geçerlidir. Aksiyon stoklarla sınırlıdır.
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