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PROIECTAREA, PRODUCŢIA 
ŞI DISTRIBUIREA ELEMENTELOR DE CONECTARE
ŞI PRODUSELOR PENTRU INSTALAŢIA ELECTRICĂ

ESTE MISIUNEA LUI BM GROUP DIN 1958.
Inovarea este în ADN-ul nostru şi ne mobilizăm la maxim efortul pentru realizarea de soluţii de 
avangardă, în măsură să anticipeze exigenţele pieţei şi de redefinire a standardelor sectorului în 
care activăm.

Mulţumită acestui constant efort în decursul anilor oferta BM a continuat să se îmbogăţească, fără 
a se pierde din vedere core business-ul său: proiectarea,producţia şi comercializarea de cleme şi 
terminale de conectare. O evoluţie care a permis preluarea poziţiei de leader al sectorului cu una 
din ofertele cele mai complete în ceea ce priveşte elementele de conexiune şi produsele pentru 
instalaţiile electrice.
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CALITATE. SIGURANŢĂ.
FIABILITATE.
Sunt din todeauna valori ale BM, acestea care, împreună cu pasiunea pentru excelenţă au permis 
companiei să devină, pas cu pas, punctul de referinţă în piaţa materiallelor electrice.

Valori esenţiale in orice fază a lucării.
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DIN POLIPROPILENĂ

Articol Descriere Buc

9200 cleme șir din polipropilenă cu 
12 poli 2,5mm2 50

9201 cleme șir din polipropilenă cu 
12 poli 4mm2 50

9202 cleme șir din polipropilenă cu 
12 poli 6mm2 50

9203 cleme șir din polipropilenă cu 
12 poli 16mm2 25

9204 cleme șir din polipropilenă cu 
12 poli 25mm2 10

NYLON

Articol Descriere Buc

N9201 cleme șir din nylon 12 poli 4mm2 50

N9201CS cleme șir din nylon 12 poli 2,5mm2 
cu lamela de protecţie 50

N9202 cleme șir din nylon 12 poli 6v 10

NYLON • DE LA 1 LA 12 POLI

Articol Descriere Buc

M092 cleme șir din nylon 12 poli 2,5mm2 50
M093 cleme șir din nylon 12 poli 4mm2 50
M093H cleme șir din nylon 12 poli 4mm2 50
M094 cleme șir din nylon 12 poli 6mm2 50
M095 cleme șir din nylon 12 poli 10mm2 10

NYLON • DE LA 1 LA 12 POLI 
CU LAMELA DE PROTECŢIE

Articol Descriere Buc

M92CS cleme șir din nylon 12 poli 2,5mm2 
cu lamela de protecţie 50

M93CS cleme șir din nylon 12 poli 2,5mm2 
cu lamela de protecţie 50

M93HCS cleme șir din nylon 12 poli 2,5mm2 
cu lamela de protecţie 50

M94CS cleme șir din nylon 12 poli 4mm2 cu 
lamela de protecţie 50

M95CS cleme șir din nylon 12 poli 6mm2 cu 
lamela de protecţie 10

NYLON • DE LA 1 LA 12 POLI 
+ FIBRĂ DE STICLĂ

Articol Descriere Buc

M92GF cleme șir din nylon 12 poli  
2,5mm2 +nylon-fibră de sticlă 50

M93GF cleme șir din nylon 12 poli 
4mm2+nylon-fibră de sticlă 50

M93HGF cleme șir din nylon 12 poli 
4mm2+nylon-fibră de sticlă 50

M94GF cleme șir din nylon 12 poli 
6mm2+nylon-fibră de sticlă 50

M95GF cleme șir din nylon 12 poli 
10mm2+nylon-fibră de sticlă 10

NYLON • DE LA 1 LA 12 POLI 
+ FIBRĂ DE STICLĂ + LAMELA

Articol Descriere Buc

92GFCS
cleme șir din nylon -fibră de sticlă 
cu lamela de protecţie 12 poli 
2,5mm2

50

93GFCS
cleme șir din nylon -fibră de sticlă 
cu lamela de protecţie 12 poli 
2,5mm2 / 400v

50

94GFCS
cleme șir din nylon -fibră de sticlă 
cu lamela de protecţie 12 poli 
4mm2

50

95GFCS
cleme șir din nylon -fibră de sticlă 
cu lamela de protecţie 12 poli 
6mm2

10

M93HGFCS cleme șir din nylon -fibră de sticlă
cu lamela de protecţie 12 poli 4mm2 50

NYLON

Articol Descriere Buc

963 cleme șir trifazate cu dispozitiv 
fixare rapidă directă 1000

963CS cleme șir trifazate cu dispozitiv fixare 
rapidă directă cu lamela de protecţie 1000

971 cleme șir cu 1 poli cu soclu de 
siguranță 100

971CS cleme șir cu 1 poli cu soclu de 
siguranță cu lamela de protecţie 100

972 cleme șir cu 2 poli cu soclu de 
siguranță 100

972CS cleme șir cu 2 poli cu soclu de 
siguranță cu lamela de protecţie 100

973 cleme șir cu 3 poli cu soclu de 
siguranță 100

973CS cleme șir cu 3 poli cu soclu de 
siguranță cu lamela de protecţie 100

974 cleme șir cu 4 poli cu soclu de 
siguranță 100

974CS cleme șir cu 4 poli cu soclu de 
siguranță cu lamela de protecţie 100

975 cleme șir cu 5 poli cu soclu de 
siguranță 100

975CS cleme șir cu 5 poli cu soclu de 
siguranță cu lamela de protecţie 100

M096 cleme șir din nylon poli 2,5mm2 1000

NYLON • ACCESORII

Articol Descriere Buc

933 capace de clema șir 3p nylon 1000

933GF capace de clema șir 3p nylon-fibră 
de sticlă 1000

935 capace de clema șir 5p nylon 500

935GF capace de clema șir 5p nylon-fibră 
de sticlă 500

963T papuci furcă pentru legare la 
pământ 100

M0983 port din nylon pentru cleme șir 3x 
0,75-3 x 1,5 1000

M0984 port din nylon pentru cleme șir 
3 x 2,5 1000

M098C port din nylon pentru cleme șir 
(capac) m0983/m0984 500

M099 accessorius m0983/m0984 50

DIN STEATIT

Articol Descriere Buc

9516 cleme șir din steatit 1p 4mm2 117
9517 cleme șir din steatit 2p 4mm2 54
9518 cleme șir din steatit 3p 4mm2 36
9519 cleme șir din steatit 1p 6mm2 117
9520 cleme șir din steatit 2p 6mm2 54
9521 cleme șir din steatit 3p 6mm2 36
9522 cleme șir din steatit 1p 16mm2 54
9523 cleme șir din steatit 2p 16mm2 27
9524 cleme șir din steatit 3p 16mm2 18

CONEXIUNI FINALE

Articol Descriere Buc

991 cleme șir de capăt 10p 1,5mm2 10
992 cleme șir de capăt 10p 2,5mm2 10
9924 cleme șir de capăt 10p 4mm2 10
993 cleme șir de capăt 10p 6mm2 10
994 cleme șir de capăt 10p 10mm2 10
995 cleme șir de capăt 10p 16mm2 10
9960 cleme șir de capăt 1p 25mm2 25
9961 cleme șir de capăt 1p 35mm2 25
9416 cleme șir de capăt duble 2x16 30
9425 cleme șir de capăt duble 2x25 20
9435 cleme șir de capăt duble 2x35 10

CLEME ȘIR
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CONEXIUNI FINALE

Articol Descriere Buc

00170 cap terminal 1,5mm2 100
00270 cap terminal 2,5mm2 100
00370 cap terminal 6mm2 50
00470 cap terminal 10mm2 100

ECHIPOTENȚIALĂ • CONEXIUNE RAPIDĂ

Articol Descriere Buc

803 cleme şir conexiune pentru 
conductori plini 3 intrări 100

805 cleme şir conexiune pentru 
conductori plini 5 intrări 100

ECHIPOTENȚIALĂ

Articol Descriere Buc

996 reglete pentru conexiuni volante 50

99601 tălpi de fixare pentru cleme șir pe 
șina tip clema șir 996-997 50

997 reglete pentru conexiuni volante 50
998 reglete pentru conexiuni volante 25
9981 reglete pentru conexiuni volante 25

99811 tălpi de fixare pentru cleme șir pe 
șina tip clema șir 996-997 998-9981 50

9982 reglete pentru conexiuni volante 25

99821
tălpi de fixare pentru cleme șir pe 
șina tip clema șir 996-997 998-
9981 9982

50

9983 reglete pentru conexiuni volante 25

99831
tălpi de fixare pentru cleme șir pe 
șina tip clema șir 996-997 998-9981 
9982 9983

50

9984 reglete pentru conexiuni volante 25

99841
tălpi de fixare pentru cleme șir pe 
șina tip clema șir 996-997 998-9981 
9982 9983 9983

50

DERIVATIE DUBLE INDIRECTE

Articol Descriere Buc

95261 reglete de derivatie duble indirecte 
10-25mm2 1

95262 reglete de derivatie duble indirecte 
25-50mm2 1

95263 reglete de derivatie duble indirecte 
50-95mm2 1

95264 reglete de derivatie duble indirecte 
70-120mm2 1

BLOCURI DE DISTRIBUŢIE MODULARE

Articol Descriere Buc

9904 blocuri de distribuţie modulare 2p / 
100a /4m / 7 conex 1

9905 blocuri de distribuţie modulare 2p / 
125a/ 6m / 11 conex 1

9906 blocuri de distribuţie modulare 2p / 
125a/ 6m / 15 conex 1

9907 blocuri de distribuţie modulare 4p/ 
100a 4m / 7 conex 1

9911 blocuri de distribuţie modulare 4p/ 
125a/ 6m /11 conex 1

9915 blocuri de distribuţie modulare 4p/ 
125a/ 8m / 15 conex 1

9926
clemă șir echipotentiala cu 26 poli 
cu tălpi de fixare pe șină en 50022 
(din 46277/3)

1

CLEME ȘIR DECONECTABILE

B9024

B9023

B9022 

B9021

Articol Descriere Buc

B9021 fișă deconectabile cu 2 poli (alb) 100
B9022 mufă deconectabile cu 2 poli (alb) 100

B9023 fișă deconectabile cu 2 poli + 
capac (alb) 50

B9024 mufă deconectabile cu 2 poli + 
capac (alb) 50

B9031 fișă deconectabile cu 3 poli (alb) 50
B9032 mufă deconectabile cu 3 poli (alb) 50

B9033 fișă deconectabile cu 3 poli + 
capac (alb) 50

B9034 mufă deconectabile cu 3 poli + 
capac (alb) 50

B9051 fișă deconectabile cu 5 poli (alb) 50
B9052 mufă deconectabile cu 5 poli (alb) 50

B9053 fișă deconectabile cu 5 poli + 
capac (alb) 50

B9054 mufă deconectabile cu 5 poli + 
capac (alb) 50

CLEME ȘIR DECONECTABILE 
• FIBRA DE STICLA

M9024

M9023

M9022

M9021

Articol Descriere Buc

M9021 fișă deconectabile cu 2 poli (maro) 100

M9022 mufă deconectabile cu 2 poli 
(maro) 100

M9023 fișă deconectabile cu 2 poli + 
capac (maro) 50

M9024 mufă deconectabile cu 2 poli + 
capac (maro) 50

M9031 fișă deconectabile cu 3 poli (maro) 50

M9032 mufă deconectabile cu 3 poli 
(maro) 50

M9033 fișă deconectabile cu 3 poli + 
capac (maro) 50

M9034 mufă deconectabile cu 3 poli + 
capac (maro) 50

M9051 fișă deconectabile cu 5 poli (maro) 50

M9052 mufă deconectabile cu 5 poli 
(maro) 50

M9053 fișă deconectabile cu 5 poli + 
capac (maro) 50

M9054 mufă deconectabile cu 5 poli + 
capac (maro) 50

BLOC DE DISTRIBUŢIE 3 POLI

Articol Descriere Buc

M9039 distribution block 3 recptacle 10

CARCASĂ

Articol Descriere Buc

02230 papuci din alamă ștanați in bobina 
-male 4000

02240 papuci din alamă ștanați in bobina 
-female 4000

1107 instrument de extracţie 1
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CONECTORI SERTIZATI • CARCASE

CARCASA MAMA

7.0

7.0
28.1

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01041 1 300 V 15 A 500

7.2

13.426.6

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01042 2 300 V 15 A 500

7.2

19.626.6

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01043 3 300 V 14 A 500
01043R 

13.4

13.426.6

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01044 4 300 V 13 A 300

13.4

19.626.6

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01046 6 300 V 12 A 300

20.5

19.626.6

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01049 9 300 V 9 A 200

CARCASA TATA

5.7

5.7
28.1

18.3

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01031 1 300 V 15 A 500

7.2

13.4
26.6

18.3

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01032 2 300 V 15 A 500

7.2

19.626.6

16.8

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01033 3 300 V 14 A 500
01033R 

13.4

13.4
26.6

16.8

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01034 4 300 V 13 A 500

13.4

19.626.6

16.8

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01036 6 300 V 12 A 300

19.6

19.6
26.6

16.8

Articol # cai Tensiune AMP Buc

01039 9 300 V 9 A 200
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CONECTORI RJ

Articol Descriere Buc

01064 conectori la reţea rj22 4-4 50u 100
01065 conectori la reţea rj11/14 6-4 50u 100
01066 conectori la reţea rj12 6-6 50u 100

01068 conectori la rețea de date rj45 
8-8 50u 100

01069 conectori la rețea de date rj45 8-8 
50u complet ecranat 100

CARCASĂ

Articol Descriere Buc

01060B carcasă conector rj45 albastru 100
01060N carcasă conector rj45 negru 100
01060R carcasă conector rj45 roșu 100
01060V carcasă conector rj45 verde 100

CONECTORI RJ-GARNITURA

Articol Descriere Buc

00410 conectori rj în cutie din material plastic cu compartimente mobile 1
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CLEME UNIVERSALE

Articol Descriere Buc

5251 universal'cu 1 șurub 6-16mm2 100
5252 universal'cu 1 șurub 25-50mm2 50
5253 universal'cu 1 șurub 50-70mm2 50
5261 universal'cu 2 șurub 6-16mm2 100
5262 universal'cu 2 șurub 25-50mm2 100
5263 universal'cu 2 șurub 50-70mm2 50
5264 universal'cu 2 șurub 70-95mm2 25
5265 universal'cu 2 șurub 95-150mm2 20
5266 universal'cu 2 șurub 150-300mm2 10

PAPUCI BIFILARI 

Articol Descriere Buc

5211 papuci bifilare din alamă romb 
6mm2 100

5212 papuci bifilare din alamă romb 
10mm2 100

5213 papuci bifilare din alamă romb 
16mm2 100

5214 papuci bifilare din alamă romb 
25mm2 50

5215 papuci bifilare din alamă romb 
35mm2 50

5216 papuci bifilare din alamă romb 
40mm2 25

5217 papuci bifilare din alamă romb 
50mm2 25

5218 papuci bifilare din alamă romb 
63mm2 25

5219 papuci bifilare din alamă romb 
70mm2 25

5220 papuci bifilare din alamă romb 
80mm2 25

5221 papuci bifilare din alamă romb 
95mm2 20

5222 papuci bifilare din alamă romb 
120mm2 10

5223 papuci bifilare din alamă romb 
135mm2 10

PAPUCI BIFILARI 

Articol Descriere Buc

22 derivație priză de pământ pentru 
legare la pământ 50mm2/ 1P 100

23 derivație priză de pământ pentru 
legare la pământ 50mm2/ 2P 25

PAPUCI CU ŞURUBURI

Articol Descriere Buc

5160 papuci cu 1 șuruburi 4-10mm2 100
5161 papuci cu 1 șuruburi 10-25mm2 100
5162 papuci cu 1 șuruburi 25-35mm2 100
5163 papuci cu 1 șuruburi 35-50mm2 50
5164 papuci cu 1 șuruburi 70-95mm2 25
5165 papuci cu 1 șuruburi 95-120mm2 25
5166 papuci cu 1 șuruburi 150-185mm2 20
5167 papuci cu 1 șuruburi 185-240mm2 10

PAPUCI CU 2 ȘURUBURI

Articol Descriere Buc

5140 papuci cu 2 șuruburi 10mm2 100
5141 papuci cu 2 șuruburi 16mm2 200
5142 papuci cu 2 șuruburi 25mm2 150
5143 papuci cu 2 șuruburi 35mm2 100

PAPUCI CU 4 ȘURUBURI 

Articol Descriere Buc

5144 papuci cu 4 șuruburi 50mm2 100
5145 papuci cu 4 șuruburi 75mm2 50
5146 papuci cu 4 șuruburi 100mm2 50
5147 papuci cu 4 șuruburi 120mm2 50
5148 papuci cu 4 șuruburi 170mm2 25
5149 papuci cu 4 șuruburi 200mm2 25
5150 papuci cu 4 șuruburi 250mm2 25
5151 papuci cu 4 șuruburi 300mm2 15
5152 papuci cu 4 șuruburi 400-500mm2 10
5153 papuci cu 4 șuruburi 700mm2 1

MUFĂ NEIZOLATĂ TIP U

Articol Descriere Buc

2300 tip “u” cu șuruburi 4-16mm2 100
2301 tip “u” cu șuruburi 10-25mm2 100
2302 tip “u” cu șuruburi 25-35mm2 50
2303 tip “u” cu șuruburi 35-70mm2 50
2304 tip “u” cu șuruburi 70-95mm2 10
2305 tip “u” cu șuruburi 90-185mm2 10

MUFĂ NEIZOLATĂ TIP T

Articol Descriere Buc

2350 tip “t” cu 3 șuruburi 4-16mm2 100
2351 tip “t” cu 3 șuruburi 10-25mm2 100
2352 tip “t” cu 3 șuruburi 25-35mm2 50
2353 tip “t” cu 3 șuruburi 35-70mm2 25
2354 tip “t” cu 3 șuruburi 70-95mm2 10
2355 tip “t” cu 3 șuruburi 90-185mm2 10

CONEXIUNI SURUB
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PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
NEIZOLAT • PLACĂ • INELARE

Articol Descriere Buc

01101 inelari papuci electrici 1,5mm2 /  
ø 2,5mm 200

01107 inelari papuci electrici 1,5mm2 / 
ø 3mm 200

01113 inelari papuci electrici 1,5mm2 /  
ø 3,5mm 200

01119 inelari papuci electrici 1,5mm2 / 
ø 4mm 200

01125 inelari papuci electrici 1,5mm2 / 
ø 5mm 200

01131 inelari papuci electrici 1,5mm2 / 
ø 6mm 200

01137 inelari papuci electrici 1,5mm2 / 
ø 8mm 200

01143 inelari papuci electrici 1,5mm2 / 
ø 10mm 200

01201 inelari papuci electrici 2,5mm2 /  
ø 2,5mm 200

01207 inelari papuci electrici 2,5mm2 / 
ø 3mm 200

01213 inelari papuci electrici 2,5mm2 /  
ø 3,5mm 200

01219 inelari papuci electrici 2,5mm2 / 
ø 4mm 200

01225 inelari papuci electrici 2,5mm2 / 
ø 5mm 200

01231 inelari papuci electrici 2,5mm2 / 
ø 6mm 200

01237 inelari papuci electrici 2,5mm2 / 
ø 8mm 200

01243 inelari papuci electrici 2,5mm2 / 
ø 10mm 100

01313 inelari papuci electrici 6mm2 /  
ø 3,5mm 100

01319 inelari papuci electrici 6mm2 /  
ø 4mm 100

01325 inelari papuci electrici 6mm2 /  
ø 5mm 100

01331 inelari papuci electrici 6mm2 /  
ø 6mm 100

01337 inelari papuci electrici 6mm2 /  
ø 8mm 100

01343 inelari papuci electrici 6mm2 /  
ø 10mm 100

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
NEIZOLAT • PLACĂ • FURCA

Articol Descriere Buc

01102 papuci electrici tip furcă 1,5 f 2,5 
1,5mm2 / ø 2,5mm 200

01108 papuci electrici tip furcă 1,5 f 3 
1,5mm2 / ø 3mm 200

01114 papuci electrici tip furcă 1,5 f 3,5 
1,5mm2 / ø 3,5mm 200

01120 papuci electrici tip furcă 1,5 f 4 
1,5mm2 / ø 4mm 200

01126 papuci electrici tip furcă 1,5 f 5 
1,5mm2 / ø 5mm 200

01132 papuci electrici tip furcă 1,5 f 6 
1,5mm2 / ø 6mm 200

01202 papuci electrici tip furcă neizolați 
2,5mm2 / ø 2,5mm 200

01208 papuci electrici tip furcă neizolați 
2,5mm2 / ø 3mm 200

01214 papuci electrici tip furcă neizolați 
2,5mm2 / ø 3,5mm 200

01220 papuci electrici tip furcă neizolați 
2,5mm2 / ø 4mm 200

01226 papuci electrici tip furcă neizolați 
2,5mm2 / ø 5mm 200

01232 papuci electrici tip furcă neizolați 
2,5mm2 / ø 6mm 200

01314 papuci electrici tip furcă neizolați 
6mm2 / ø 3,5mm 100

01320 papuci electrici tip furcă neizolați 
6mm2 / ø 4mm 100

01326 papuci electrici tip furcă neizolați 
6mm2 / ø 5mm 100

01332 papuci electrici tip furcă neizolați 
6mm2 / ø 6mm 100

01338 papuci electrici tip furcă neizolați 
6mm2 / ø 8mm 100

01344 papuci electrici tip furcă neizolați 
6mm2 / ø 10mm 100

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
NEIZOLAT • PLACĂ • PIN

Articol Descriere Buc

01150 papuci electrici tip pin neizolați 
1,5mm2 l6mm 200

01151 papuci electrici tip pin neizolați 
1,5mm2 l8mm 200

01250 papuci electrici tip pin neizolați 
2,5mm2 l6mm 200

01251 papuci electrici tip pin neizolați 
2,5mm2 l8mm 200

01350 papuci electrici tip pin neizolați 
6mm2 100

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
PREZOLAT • PVC • PLACĂ • INELARE

Articol Descriere Buc

00101 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 2,5mm 100

00107 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 3mm 100

00109 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 3mm 100

00113 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 3,5mm 100

00119 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 4mm 100

00125 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 5mm 100

00131 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 6mm 100

00137 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 8mm 100

00143 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 10mm 100

00201 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 2,5mm 100

00207 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 3mm 100

00209 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 3mm 100

00213 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 3,5mm 100

00219 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 4mm 100

00225 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 5mm 100

00231 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 6mm 100

00237 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 8mm 100

00243 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 10mm 50

00313 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 3,5mm 50

00319 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 4mm 50

00325 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 5mm 50

00331 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 6mm 50

00337 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 8mm 50

00343 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 10mm 100

TERMINALE DE CONECTARE
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PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
PREZOLAT • PVC • PLACĂ • FURCĂ

Articol Descriere Buc

00102 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 2,5mm 100

00108 papuci electrici furca ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 3mm 100

00114 papuci electrici furca ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 3,5mm 100

00120 papuci electrici furca ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 4mm 100

00126 papuci electrici furca ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 5mm 100

00132 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 6mm 100

00202 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 2,5mm 100

00208 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 3mm 100

00214 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 3,5mm 100

00220 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 4mm 100

00226 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 5mm 100

00232 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 6mm 100

00314 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 3,5mm 50

00320 papuci electrici tip furca ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 4mm 50

00326 papuci electrici tip furca ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 5mm 50

00332 papuci electricitip furca ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 6mm 50

00338 papuci electrici tip furca ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 8mm 50

00344 papuci electrici tip furca ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 10mm 100

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
PREZOLAT • PVC • PLACĂ• TIP PIN

Articol Descriere Buc

00150 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 100

00151 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din pvc 1,5 l 8mm2 l8 100

00250 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 100

00251 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 l8 100

00350 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 50

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
PREZOLAT • PVC • PLACĂ • TIP LAMEMA

Articol Descriere Buc

00152 papuci electrici cu lamelă ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 100

00153 papuci electrici cu lamelă ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 100

00252 papuci electrici cu lamelă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 100

00253 papuci electrici cu lamelă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 100

00352 papuci electrici cu lamelă ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 50

00353 papuci electrici cu lamelă ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 50

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
PREZOLAT • PVC • PLACĂ  
• ANTIVIBRATIE • INELARE

Articol Descriere Buc

90107
papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc antivibrant 1,5mm2 
/ ø 3mm

100

90113
papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc antivibration 
1,5mm2 / ø 3,5mm

100

90119 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 4mm 100

90125 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 5mm 100

90131 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 6mm 100

90137 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 8mm 100

90143 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 10mm 100

90207 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 3mm 100

90213 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 3,5mm 100

90219 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 4mm 100

90225 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 5mm 100

90231 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 6mm 100

90237 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 8mm 100

90243 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 10mm 100

90319 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 4mm 50

90325 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 5mm 50

90331 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 6mm 50

90337 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 8mm 50

90343 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 10mm 50

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
PREZOLAT • PVC • PLACĂ  
• ANTIVIBRATIE • TIP FURCA

Articol Descriere Buc

90108 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 3mm 100

90114 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 3,5mm 100

90120 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 4mm 100

90126 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 5mm 100

90132 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 / ø 6mm 100

90208 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 3mm 100

90220 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 4mm 100

90226 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 5mm 100

90232 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 / ø 6mm 100

90314 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 3,5mm 50

90320 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 4mm 50

90326 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 5mm 50

90332 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 / ø 6mm 50

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
PREZOLAT • PVC • PLACĂ  
• ANTIVIBRATIE • TIP PIN

Articol Descriere Buc

90150 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 100

90151 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din pvc 1,5mm2 100

90250 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 100

90251 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din pvc 2,5mm2 100

90350 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din pvc 6mm2 50
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PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
PREZOLAT • NYLON • PLACĂ 
• ANTIVIBRATIE • INELARE

Articol Descriere Buc

80107 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 3mm 100

80113 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 3,5mm 100

80119 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 4mm 100

80125 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 5mm 100

80131 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 6mm 100

80137 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 8mm 100

80143 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 10mm 100

80207 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 3mm 100

80213 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 3,5mm 100

80219 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 4mm 100

80225 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 5mm 100

80231 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 6mm 100

80237 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 8mm 100

80243 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 10mm 100

80319 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 4mm 100

80325 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 5mm 100

80331 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 6mm 100

80337 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 8mm 100

80343 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 10mm 100

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
PREZOLAT • NYLON • PLACĂ  
• ANTIVIBRATIE • FURCA

Articol Descriere Buc

80108 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 3mm 100

80114 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 3,5mm 100

80120 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 4mm 100

80126 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 5mm 100

80132 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 6mm 100

80208 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 3mm 100

80214 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 3,5mm 100

80220 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 4mm 100

80226 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 5mm 100

80232 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 6mm 100

80314 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 3,5mm 50

80320 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 4mm 100

80326 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 5mm 100

80332 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 6mm 100

80338 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 8mm 50

80344 papuci electrici tip furcă ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 10mm 100

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
PREZOLAT • NYLON • PLACĂ 
• ANTIVIBRATIE • PIN

Articol Descriere Buc

80150 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 100

80250 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 100

80350 papuci electrici tip pin ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 100

PENTRU CABLU DE CUPRU < 6 mm2 
PREZOLAT • NYLON • COLORATE

Articol Descriere Buc

001071 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 3mm 100

001191 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 4mm 100

001251 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 5mm 100

001311 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 1,5mm2 / ø 6mm 100

002191 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 4mm 100

002251 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 5mm 100

002311 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 2,5mm2 / ø 6mm 100

003191 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 4mm 100

003251 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 5mm 100

003311 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 6mm 100

003371 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 8mm 100

003431 papuci electrici inelare ștanați 
izolaţie din nylon 6mm2 / ø 10mm 100

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
NEIZOLATI • TIP DE TUB

Articol Descriere Buc

011071 terminale de conectare neizolați 
1,5mm2 / ø 3mm 100

011191 terminale de conectare neizolați 
1,5mm2 / ø 4mm 100

011251 terminale de conectare neizolați 
1,5mm2 / ø 5mm 100

011311 terminale de conectare neizolați 
1,5mm2 / ø 6mm 100

012191 terminale de conectare neizolați 
2,5mm2 / ø 4mm 100

012251 terminale de conectare neizolați 
2,5mm2 / ø 5mm 100

012311 terminale de conectare neizolați 
2,5mm2 / ø 6mm 100

013190 terminale de conectare neizolați 
4mm2 / ø 4mm 100

013191 terminale de conectare neizolați 
6mm2 / ø 4mm 100

013250 terminale de conectare neizolați 
4mm2 / ø 5mm 100

013251 terminale de conectare neizolați 
6mm2 / ø 5mm 100

013310 terminale de conectare neizolați 
4mm2 / ø 6mm 100

013311 terminale de conectare neizolați 
6mm2 / ø 6mm 100

013370 terminale de conectare neizolați 
4mm2 / ø 8mm 100

013371 terminale de conectare neizolați 
6mm2 / ø 8mm 100

013431 terminale de conectare neizolați 
6mm2 / ø 10mm 100

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
NEIZOLATI • TIP DE TUB

Articol Descriere Buc

01419 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
10mm2 / ø 5mm 100

01431 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
10mm2 / ø 6mm 100

01437 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
10mm2 / ø 8mm 100

01443 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
10mm2 / ø 10mm 100

01449 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
10mm2 / ø 12mm 100

01525 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
16mm2 / ø 5mm 100

01531 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
16mm2 / ø 6mm 100

01537 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
16mm2 / ø 8mm 100

01543 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
16mm2 / ø 10mm 100

01549 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
16mm2 / ø 12mm 100

01625 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
25mm2 / ø 5mm 100

01631 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
25mm2 / ø 6mm 100
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01637 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
25mm2 / ø 8mm 100

01643 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
25mm2 / ø 10mm 100

01649 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
25mm2 / ø 2mm 100

01731 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
35mm2 / ø 6mm 100

01737 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
35mm2 / ø 8mm 100

01743 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
35mm2 / ø 10mm 100

01749 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
35mm2 / ø 12mm 100

01831 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
50mm2 / ø 6mm 100

01837 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
50mm2 / ø 8mm 100

01843 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
50mm2 / ø 10mm 100

01849 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
50mm2 / ø 12mm 100

01855 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
50mm2 / ø 14mm 100

01931 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
70mm2 / ø 6mm 100

01937 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
70mm2 / ø 8mm 100

01943 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
70mm2 / ø 10mm 100

01949 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
70mm2 / ø 12mm 100

01955 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
70mm2 / ø 14mm 100

01961 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
70mm2 / ø 16mm 100

03137 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
95mm2 / ø 8mm 50

03143 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
95mm2 / ø 10mm 50

03149 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
95mm2 / ø 12mm 50

03155 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
95mm2 / ø 14mm 50

03161 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
95mm2 / ø 16mm 50

03237 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
120mm2 / ø 8mm 50

03243 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
120mm2 / ø 10mm 50

03249 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
120mm2 / ø 12mm 50

03255 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
120mm2 / ø 14mm 50

03261 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
120mm2 / ø 16mm 50

03337 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
150mm2 / ø 8mm 50

03343 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
150mm2 / ø 10mm 50

03349 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
150mm2 / ø 12mm 50

03355 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
150mm2 / ø 14mm 50

03361 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
150mm2 / ø 16mm 50

03367 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
150mm2 / ø 20mm 50

03443 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
185mm2 / ø 10mm 50

03449 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
185mm2 / ø 12mm 50

03455 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
185mm2 / ø 14mm 50

03461 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
185mm2 / ø 16mm 50

03467 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
185mm2 / ø 20mm 50

03543 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
240mm2 / ø 10mm 50

03549 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
240mm2 / ø 12mm 50

03555 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
240mm2 / ø 14mm 50

03561 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
240mm2 / ø 16mm 50

03567 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
240mm2 / ø 20mm 50

03649 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
300mm2 / ø 12mm 25

03655 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
300mm2 / ø 14mm 25

03661 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
300mm2 / ø 16mm 25

03667 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
300mm2 / ø 20mm 25

03669 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
300mm2 / ø 24mm 25

03749 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
400mm2 / ø 12mm 10

03755 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
400mm2 / ø 14mm 10

03761 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
400mm2 / ø 16mm 10

03767 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
400mm2 / ø 20mm 10

03769 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
400mm2 / ø 24mm 10

03861 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
500mm2 / ø 16mm 5

03867 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
500mm2 / ø 20mm 1

03961 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
630mm2 / ø 16mm 5

03967 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
630mm2 / ø 20mm 5

LA CERERE
Este disponibilă şi versiunea fără orificiu de inspecţie. 
Pentru a efectua comanda se adaugă cifra “1” la codul 
articolului.
Exemplu:
01419 versiune cu orificiu de inspecţie
014191 versiune fără orificiu de inspecţie

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
NEIZOLATI • 45° -90°

Articol Descriere Buc

0141945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 10mm2 / ø 5mm 100

014199 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 10mm2 / ø 5mm 100

0143145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 10mm2 / ø 6mm 100

014319 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 10mm2 / ø 6mm 100

0143745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 10mm2 / ø 8mm 100

014379 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 10mm2 / ø 8mm 100

0144345 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 10mm2 / ø 10mm 100

014439 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 10mm2 / ø 10mm 100

0144945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 10mm2 / ø 12mm 100

014499 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 10mm2 / ø 12mm 100

0152545 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 16mm2 / ø 5mm 100

015259 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 16mm2 / ø 5mm 100

0153145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 16mm2 / ø 6mm 100

015319 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 16mm2 / ø 6mm 100

0153745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 16mm2 / ø 8mm 100

015379 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 16mm2 / ø 8mm 100

0154345 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 16mm2 / ø 10mm 100

015439 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 16mm2 / ø 10mm 100

0154945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 16mm2 / ø 12mm 100

015499 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 16mm2 / ø 12mm 100

0162545 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 25mm2 / ø 5mm 100

016259 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 25mm2 / ø 5mm 100

0163145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 25mm2 / ø 6mm 100

016319 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 25mm2 / ø 6mm 100

0163745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 25mm2 / ø 8mm 100

016379 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 25mm2 / ø 8mm 100

0164345 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 25mm2 / ø 10mm 100

016439 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 25mm2 / ø 10mm 100

0164945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 25mm2 / ø 12mm 100

016499 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 25mm2 / ø 12mm 100

0173145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 35mm2 / ø 6mm 100

017319 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 35mm2 / ø 6mm 100

0173745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 35mm2 / ø 8mm 100

017379 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 35mm2 / ø 8mm 100

0174345 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 35mm2 / ø 10mm 100

017439 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 35mm2 / ø 10mm 100

0174945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 35mm2 / ø 12mm 100

017499 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 35mm2 / ø 12mm 100

0183145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 35mm2 / ø 12mm 100

018319 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 50mm2 / ø 6mm 100

0183745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 50mm2 / ø 8mm 100

018379 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 50mm2 / ø 8mm 100

0184345 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 50mm2 / ø 10mm 100

018439 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 50mm2 / ø 10mm 100

0184945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 50mm2 / ø 12mm 100

018499 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 50mm2 / ø 12mm 50

0185545 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 50mm2 / ø 14mm 100

018559 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 50mm2 / ø 14mm 100

0193145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 70mm2 / ø 6mm 100

019319 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 70mm2 / ø 6mm 100

0193745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 70mm2 / ø 8mm 100

019379 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 70mm2 / ø 8mm 100

0194345 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 70mm2 / ø 10mm 100

019439 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 70mm2 / ø 10mm 100

0194945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 70mm2 / ø 12mm 100

019499 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 70mm2 / ø 12mm 100



17

0195545 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 70mm2 / ø 14mm 100

019559 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 70mm2 / ø 14mm 100

0196145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 70mm2 / ø 16mm 100

019619 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 70mm2 / ø 16mm 100

0313745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 95mm2 / ø 8mm 50

031379 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 95mm2 / ø 8mm 50

0314345 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 95mm2 / ø 10mm 25

031439 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 95mm2 / ø 10mm 50

0314945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 95mm2 / ø 12mm 50

031499 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 95mm2 / ø 12mm 50

0315545 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 95mm2 / ø 14mm 50

031559 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 95mm2 / ø 14mm 50

0316145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 95mm2 / ø 16mm 50

031619 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 95mm2 / ø 16mm 50

0323745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 120mm2 / ø 8mm 50

032379 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 120mm2 / ø 8mm 50

0324345 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 120mm2 / ø 10mm 50

032439 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 120mm2 / ø 10mm 50

0324945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 120mm2 / ø 12mm 50

032499 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 120mm2 / ø 12mm 50

0325545 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 120mm2 / ø 14mm 50

032559 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 120mm2 / ø 14mm 50

0326145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 120mm2 / ø 16mm 50

032619 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 120mm2 / ø 16mm 50

0333745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 150mm2 / ø 8mm 50

033379 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 150mm2 / ø 8mm 50

0334345 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 150mm2 / ø 10mm 50

033439 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 150mm2 / ø 10mm 50

0334945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 150mm2 / ø 12mm 50

033499 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 150mm2 / ø 12mm 50

0335545 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 150mm2 / ø 14mm 50

033559 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 150mm2 / ø 14mm 50

0336145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 150mm2 / ø 16mm 50

033619 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 150mm2 / ø 16mm 50

0336745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 150mm2 / ø 20mm 50

033679 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 150mm2 / ø 20mm 50

0344345 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 185mm2 / ø 10mm 50

034439 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 185mm2 / ø 10mm 25

0344945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 185mm2 / ø 12mm 50

034499 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 185mm2 / ø 12mm 50

0345545 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 185mm2 / ø 14mm 50

034559 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 185mm2 / ø 14mm 50

0346145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 185mm2 / ø 16mm 50

034619 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 185mm2 / ø 16mm 50

0346745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 185mm2 / ø 20mm 50

034679 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 185mm2 / ø 20mm 50

0354945 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 240mm2 / ø 12mm 50

035499 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 240mm2 / ø 12mm 25

0355545 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 240mm2 / ø 14mm 50

035559 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 240mm2 / ø 14mm 25

0356145 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 240mm2 / ø 16mm 50

035619 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 240mm2 / ø 16mm 50

0356745 papuci din cupru ștanați-
neizolați-45° 240mm2 / ø 20mm 50

035679 papuci din cupru ștanați-
neizolați-90° 240mm2 / ø 20mm 50

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2

NEIZOLATI • CLASS 6

Articol Descriere Buc

01419 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
10mm2 / ø 5mm 100

01431 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
10mm2 / ø 6mm 100

01437 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
10mm2 / ø 8mm 100

01443 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
10mm2 / ø 10mm 100

01449 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
10mm2 / ø 12mm 100

01525 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
16mm2 / ø 5mm 100

01531 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
16mm2 / ø 6mm 100

01537 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
16mm2 / ø 8mm 100

01543 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
16mm2 / ø 10mm 100

01549 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
16mm2 / ø 12mm 100

01625 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
25mm2 / ø 5mm 100

01631 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
25mm2 / ø 6mm 100

01637 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
25mm2 / ø 8mm 100

01643 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
25mm2 / ø 10mm 100

01649 papuci din cupru ștanați-neizolați- 
25mm2 / ø 2 100

017314 papuci din cupru ștanați-superflex 
35mm2 / ø 6mm 25

017374 papuci din cupru ștanați-superflex 
35mm2 / ø 8mm 25

017434 papuci din cupru ștanați-superflex 
35mm2 / ø 10mm 25

017494 papuci din cupru ștanați-superflex 
35mm2 / ø 12mm 25

018314 papuci din cupru ștanați-superflex 
50mm2 / ø 6mm 25

018374 papuci din cupru ștanați-superflex 
95mm2 / ø 8mm 25

018434 papuci din cupru ștanați-superflex 
50mm2 / ø 10mm 25

018494 papuci din cupru ștanați-superflex 
50mm2 / ø 12mm 25

019314 papuci din cupru ștanați-superflex 
70mm2 / ø 14mm 25

019374 papuci din cupru ștanați-superflex 
70mm2 / ø 8mm 25

019434 papuci din cupru ștanați-superflex 
70mm2 / ø 10mm 25

019494 papuci din cupru ștanați-superflex 
70mm2 / ø 12mm 25

019554 papuci din cupru ștanați-superflex 
70mm2 / ø 14mm 25

019614 papuci din cupru ștanați-superflex 
70mm2 / ø 16mm 25

031374 papuci din cupru ștanați-superflex 
95mm2 / ø 8mm 25

031434 papuci din cupru ștanați-superflex 
95mm2 / ø 10mm 25

031494 papuci din cupru ștanați-superflex 
95mm2 / ø 12mm 25

031554 papuci din cupru ștanați-superflex 
95mm2 / ø 14mm 25

031614 papuci din cupru ștanați-superflex 
95mm2 / ø 16mm 25

032374 papuci din cupru ștanați-superflex 
120mm2 / ø 8mm 25

032434 papuci din cupru ștanați-superflex 
120mm2 / ø 10mm 25

032494 papuci din cupru ștanați-superflex 
120mm2 / ø 12mm 25

032554 papuci din cupru ștanați-superflex 
120mm2 / ø 14mm 25

032614 papuci din cupru ștanați-superflex 
120mm2 / ø 16mm 25

033374 papuci din cupru ștanați-superflex 
150mm2 / ø 8mm 25

033434 papuci din cupru ștanați-superflex 
150mm2 / ø 10mm 25

033494 papuci din cupru ștanați-superflex 
150mm2 / ø 12mm 25

033554 papuci din cupru ștanați-superflex 
150mm2 / ø 14mm 25

033614 papuci din cupru ștanați-superflex 
150mm2 / ø 16mm 25

033674 papuci din cupru ștanați-superflex 
150mm2 / ø 20mm 25

034494 papuci din cupru ștanați-superflex 
185mm2 / ø 12mm 25

034554 papuci din cupru ștanați-superflex 
185mm2 / ø 14mm 25

034614 papuci din cupru ștanați-superflex 
185mm2 / ø 16mm 25

034674 papuci din cupru ștanați-superflex 
185mm2 / ø 20mm 25
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PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
NEIZOLATI • PAPUCI

Articol Descriere Buc

017313 Pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată 35mm2 / ø 6mm 25

018313 Pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată 50mm2 / ø 6mm 25

018373 Pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată 50mm2 / ø 8mm 25

018433 Pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată 50mm2 / ø 10mm 25

019313 Pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată 70mm2 / ø 6mm 25

019433 Pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată 70mm2 / ø 10mm 25

031373 Pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată 95mm2 / ø 8mm 25

031433 Pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată 95mm2 / ø 10mm 25

032373 Pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată 120mm2 / ø 8mm 25

032433
Pentru întrerupător compact 
cu carcasa turnată 120mm2 / 
ø 10mm

25

033373 Pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată 150mm2 / ø 8mm 25

033433
Pentru întrerupător compact 
cu carcasa turnată 150mm2 / 
ø 10mm

25

034493
Pentru întrerupător compact 
cu carcasa turnată 185mm2 / 
ø 12mm

25

035493
Pentru întrerupător compact 
cu carcasa turnată 240mm2 / 
ø 12mm

25

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
NEIZOLATI • DIN46235

Articol Descriere Buc

80425 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 10mm2 / ø 5mm 100

80431 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 10mm2 / ø 6mm 100

80531 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 10mm2 / ø 6mm 100

80537 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 10mm2 / ø 8mm 100

80543 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 16mm2 / ø 10mm 100

80631 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 25mm2 / ø 6mm 100

80637 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 25mm2 / ø 8mm 100

80643 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 25mm2 / ø 10mm 100

80649 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 25mm2 / ø 12mm 100

80737 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 35mm2 / ø 8mm 100

80743 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 35mm2 / ø 10mm 100

80749 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 35mm2 / ø 12mm 100

80837 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 50mm2 / ø 8mm 50

80843 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 50mm2 / ø 10mm 50

80849 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 50mm2 / ø 12mm 50

80861 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 50mm2 / ø 16mm 50

80937 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 70mm2 / ø 8mm 50

80943 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 70mm2 / ø 10mm 50

80949 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 70mm2 / ø 12mm 50

80961 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 70mm2 / ø 16mm 50

83143 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 95mm2 / ø 10mm 25

83149 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 95mm2 / ø 12mm 25

83161 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 95mm2 / ø 16mm 25

83243 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 120mm2 / ø 10mm 25

83249 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 120mm2 / ø 12mm 25

83261 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 120mm2 / ø 16mm 25

83267 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 120mm2 / ø 20mm 25

83343 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 150mm2 / ø 10mm 25

83349 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 150mm2 / ø 12mm 25

83361 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 150mm2 / ø 16mm 25

83367 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 150mm2 / ø 20mm 25

83443 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 185mm2 / ø 10mm 10

83449 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 185mm2 / ø 12mm 10

83461 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 185mm2 / ø 16mm 10

83467 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 185mm2 / ø 20mm 10

83549 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 240mm2 / ø 12mm 10

83561 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 240mm2 / ø 16mm 10

83567 papuci din cupru ștanați-neizolați-
din 46235 240mm2 / ø 20mm 10

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
NEIZOLATI • TIJA LUNGA

Articol Descriere Buc

71537 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 16mm2 / ø 8mm 100

71637 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 25mm2 / ø 8mm 100

71643 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 25mm2 / ø 10mm 100

71737 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 35mm2 / ø 8mm 100

71743 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 35mm2 / ø 10mm 100

71837 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 50mm2 / ø 8mm 100

71843 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 50mm2 / ø 10mm 50

71849 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 50mm2 / ø 12mm 50

71943 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 70mm2 / ø 10mm 50

71949 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 70mm2 / ø 12mm 50

71955 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 70mm2 / ø 14mm 50

71961 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 70mm2 / ø 16mm 50

73143 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 95mm2 / ø 10mm 25

73149 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 95mm2 / ø 12mm 25

73155 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 95mm2 / ø 14mm 25

73161 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 95mm2 / ø 16mm 25

73243 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 120mm2 / ø 10mm 25

73249 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 120mm2 / ø 12mm 25

73255 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 120mm2 / ø 14mm 25

73261 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 120mm2 / ø 16mm 25

73349 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 150mm2 / ø 12mm 25

73355 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 150mm2 / ø 14mm 25

73361 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 150mm2 / ø 16mm 25

73367 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 150mm2 / ø 20mm 25

73455 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 185mm2 / ø 14mm 10

73461 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 185mm2 / ø 16mm 10

73467 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 185mm2 / ø 20mm 10

73555 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 240mm2 / ø 14mm 10

73561 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 240mm2 / ø 16mm 10

73567 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 240mm2 / ø 20mm 10

73661 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 300mm2 / ø 16mm 10

73761 papuci cu tija lungă pentru legare 
la pământ 400mm2 / ø 16mm 10

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
NEIZOLATI • MV

Articol Descriere Buc

73025 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 25mm2 / ø 8,4 25

73035 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 35mm2 / ø 13 25

73050 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 50mm2 / ø 13 25

73070 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 70mm2 / ø 13 25

73095 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 95mm2 / ø 13 25

73120 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 120mm2 / ø 13 25

73150 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 150mm2 / ø 13 10

73200 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 200mm2 / ø 15 10

73240 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 240mm2 / ø 15 10

73300 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 300mm2 / ø 15 10

73400 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 400mm2 / ø 14 10

73500 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 500mm2 / ø 16 5

73630 papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari 630mm2 / ø 17 5
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PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
NEIZOLATI • MV

Articol Descriere Buc

73201
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
25mm2 / ø 8,4mm

25

73202
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
35mm2 / ø 12mm

25

73203
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
50mm2 / ø 12mm

25

73204
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
70mm2 / ø 12mm

25

73205
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
95mm2 / ø 14mm

10

73206
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
120mm2 / ø 14mm

10

73207
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
150mm2 / ø 15mm

10

73208
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
200mm2 / ø 15mm

10

73209
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
240mm2 / ø 15mm

10

73210
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
300mm2 / ø 15mm

10

73211
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
25mm2 / ø 12mm

50

73212
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
400mm2 / ø 15mm

5

73213
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
500mm2 / ø 15mm

5

73214
papuci pentru cabluri de cupru 
până la 30 kv: inelari cu ochi dublu 
630mm2 / ø 15mm

5

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
NEIZOLATI • DIN 46234

Articol Descriere Buc

02425 papuci neizolat argintat / din 46234 
10mm2 / ø 5mm 100

02431 papuci neizolat argintat / din 46234 
10mm2 / ø 6mm 100

02437 papuci neizolat argintat / din 46234 
10mm2 / ø 8mm 100

02443 papuci neizolat argintat / din 46234 
10mm2 / ø 10mm 100

02449 papuci neizolat argintat / din 46234 
10mm2 / ø 12mm 100

02525 papuci neizolat argintat / din 46234 
16mm2 / ø 5mm 100

02531 papuci neizolat argintat / din 46234 
16mm2 / ø 6mm 100

02537 papuci neizolat argintat / din 46234 
16mm2 / ø 8mm 100

02543 papuci neizolat argintat / din 46234 
16mm2 / ø 10mm 100

02549 papuci neizolat argintat / din 46234 
16mm2 / ø 12mm 100

02561 papuci neizolat argintat / din 46234 
16mm2 / ø 16mm 100

02631 papuci neizolat argintat / din 46234 
25mm2 / ø 6mm 100

02637 papuci neizolat argintat / din 46234 
25mm2 / ø 8mm 100

02643 papuci neizolat argintat / din 46234 
25mm2 / ø 10mm 100

02649 papuci neizolat argintat / din 46234 
25mm2 / ø 12mm 100

02655 papuci neizolat argintat / din 46234 
25mm2 / ø 14mm 100

02661 papuci neizolat argintat / din 46234 
25mm2 / ø 16mm 100

02737 papuci neizolat argintat / din 46234 
35mm2 / ø 8mm 100

02743 papuci neizolat argintat / din 46234 
35mm2 / ø 10mm 100

02749 papuci neizolat argintat / din 46234 
35mm2 / ø 12mm 100

02755 papuci neizolat argintat / din 46234 
35mm2 / ø 14mm 100

02761 papuci neizolat argintat / din 46234 
35mm2 / ø 16mm 100

02837 papuci neizolat argintat / din 46234 
50mm2 / ø 8mm 100

02843 papuci neizolat argintat / din 46234 
50mm2 / ø 10mm 100

02849 papuci neizolat argintat / din 46234 
50mm2 / ø 12mm 100

02855 papuci neizolat argintat / din 46234 
50mm2 / ø 14mm 100

02861 papuci neizolat argintat / din 46234 
50mm2 / ø 16mm 100

02937 papuci neizolat argintat / din 46234 
70mm2 / ø 8mm 50

02943 papuci neizolat argintat / din 46234 
70mm2 / ø 10mm 50

02949 papuci neizolat argintat / din 46234 
70mm2 / ø 12mm 50

02955 papuci neizolat argintat / din 46234 
70mm2 / ø 14mm 50

04137 papuci neizolat argintat / din 46234 
95mm2 / ø 8mm 50

04143 papuci neizolat argintat / din 46234 
95mm2 / ø 10mm 50

04149 papuci neizolat argintat / din 46234 
95mm2 / ø 12mm 50

04155 papuci neizolat argintat / din 46234 
95mm2 / ø 14mm 50

04161 papuci neizolat argintat / din 46234 
95mm2 / ø 16mm 50

04243 papuci neizolat argintat / din 46234 
120mm2 / ø 10mm 25

04249 papuci neizolat argintat / din 46234 
120mm2 / ø 12mm 25

04255 papuci neizolat argintat / din 46234 
120mm2 / ø 14mm 25

04261 papuci neizolat argintat / din 46234 
120mm2 / ø 16mm 25

04267 papuci neizolat argintat / din 46234 
120mm2 / ø 20mm 25

04343 papuci neizolat argintat / din 46234 
150mm2 / ø 10mm 25

04349 papuci neizolat argintat / din 46234 
150mm2 / ø 12mm 25

04355 papuci neizolat argintat / din 46234 
150mm2 / ø 14mm 10

04361 papuci neizolat argintat / din 46234 
150mm2 / ø 16mm 25

04367 papuci neizolat argintat / din 46234 
150mm2 / ø 20mm 10

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
NEIZOLATI • INELEARE • CONEXIUNEA 
PĂMÂNTULUI

Articol Descriere Buc

79135 papuci ștanați din cupru pentru 
legare la pământ 35mm2 / ø 17mm 25

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2

NEIZOLATI • RECTANGULAR 
• CONEXIUNEA PĂMÂNTULUI

Articol Descriere Buc

79235 papuci ștanați din cupru pentru 
legare la pământ 35mm2 / ø 13mm 25

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
NEIZOLATI • TIP FURCA

Articol Descriere Buc

01420 tip furcă neizolate 10mm2 / ø 4mm 100
01426 tip furcă neizolate 10mm2 / ø 5mm 100
01523 tip furcă neizolate 16mm2 / ø 4mm 100
01526 tip furcă neizolate 16mm2 / ø 5mm 100

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
NEIZOLATI • TIP PIN

Articol Descriere Buc

01450 tip pin neizolat 10mm2 100
01550 tip pin neizolat 16mm2 100
01650 tip pin neizolat 25mm2 100
01750 tip pin neizolat 35mm2 100
01850 tip pin neizolat 50mm2 100
01950 tip pin neizolat 70mm2 50
02050 tip pin neizolat 95mm2 50
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PENTRU CABLU DE CUPRU 
• IZOLAŢIE DIN PVC

Articol Descriere Buc

81001 izolaţie din pvc 1,5mm2 100
81002 izolaţie din pvc 2,5mm2 100
81006 izolaţie din pvc 6mm2 100
81010 izolaţie din pvc 10mm2 100
81016 izolaţie din pvc 16mm2 100
81025 izolaţie din pvc 25mm2 100
81035 izolaţie din pvc 35mm2 100
81050 izolaţie din pvc 50mm2 100
81070 izolaţie din pvc 70mm2 100
81095 izolaţie din pvc 95mm2 50
81120 izolaţie din pvc 120mm2 50
81150 izolaţie din pvc 150mm2 50
81185 izolaţie din pvc 185mm2 50
81240 izolaţie din pvc 240mm2 50
81300 izolaţie din pvc 300mm2 50
81400 izolaţie din pvc 400mm2 25

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
PREZOLAT • NYLON • NEGRU

Articol Descriere Buc

004191 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 5mm 100

004311 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 6mm 100

004371 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 8mm 100

004431 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 10mm 100

005251 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 5mm 100

005311 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 6mm 100

005371 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 8mm 100

005431 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 10mm 100

005491 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 12mm 100

006251 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 5mm 100

006311 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 6mm 100

006371 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 8mm 100

006431 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 10mm 100

006491 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 12mm 100

007311 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 6mm 100

007371 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 8mm 100

007431 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 10mm 100

007491 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 12mm 100

008311 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 6mm 100

008371 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 8mm 100

008431 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 10mm 100

008491 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 12mm 50

008551 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 14mm 100

009371 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 70mm2 / ø 8mm 100

009431 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 70mm2 / ø 10mm 100

009491 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 70mm2 / ø 12mm 100

009551 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 70mm2 / ø 14mm 100

009611 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 70mm2 / ø 16mm 100

051371 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 95mm2 / ø 8mm 50

051431 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 95mm2 / ø 10mm 50

051491 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 95mm2 / ø 12mm 50

051551 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 95mm2 / ø 14mm 50

051611 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 95mm2 / ø 16mm 50

052371 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 120mm2 / ø 8mm 50

052431 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 120mm2 / ø 10mm 50

052491 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 120mm2 / ø 12mm 50

052551 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 120mm2 / ø 14mm 50

052611 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 120mm2 / ø 16mm 50

053371 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 8mm 25

053431 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 10mm 25

053491 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 12mm 25

053551 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 14mm 25

053611 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 16mm 50

053671 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 20mm 25

054491 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 185mm2 / ø 12mm 25

054551 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 185mm2 / ø 14mm 25

054611 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 185mm2 / ø 16mm 25

054671 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 185mm2 / ø 20mm 25

055491 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 240mm2 / ø 12mm 25

055551 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 240mm2 / ø 14mm 25

055611 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 240mm2 / ø 16mm 25

055671 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 240mm2 / ø 20mm 25

05649 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 300mm2 / ø 12mm 25

05661 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 300mm2 / ø 16mm 10

05667 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 300mm2 / ø 20mm 10

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2

PREZOLAT • NYLON • NEGRU • CLASS 6

Articol Descriere Buc

004191 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 10mm2 / ø 5mm 100

004311 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 10mm2 / ø 6mm 100

004371 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 10mm2 / ø 8mm 100

004431 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 10mm2 / ø 10mm 100

004491 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 10mm2 / ø 12mm 100

005251 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 16mm2 / ø 5mm 100

005311 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 16mm2 / ø 6mm 100

005371 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 16mm2 / ø 8mm 100

005431 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 16mm2 / ø 10mm 100

005491 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 16mm2 / ø 12mm 100

006251 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 25mm2 / ø 5mm 100

006311 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 25mm2 / ø 6mm 100

006371 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 25mm2 / ø 8mm 100

006431 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 25mm2 / ø 10mm 100

006491 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon negru 25mm2 / ø 12mm 100

007314 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 35mm2 / ø 6mm 25

007374 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 35mm2 / ø 8mm 25

007434 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 35mm2 / ø 10mm 100

007494 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 35mm2 / ø 12mm 25

008314 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 50mm2 / ø 6mm 25

008374 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 50mm2 / ø 8mm 25

008434 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 50mm2 / ø 10mm 25

008494 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 50mm2 / ø 12mm 25

009314 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 70mm2 / ø 6mm 25

009374 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 70mm2 / ø 8mm 25

009434 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 70mm2 / ø 10mm 25

009494 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 70mm2 / ø 12mm 25

009554 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 70mm2 / ø 14mm 25

009614 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 70mm2 / ø 16mm 25

051374 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 95mm2 / ø 8mm 25

051434 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 95mm2 / ø 10mm 25

051494 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 95mm2 / ø 12mm 25

051554 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 95mm2 / ø 14mm 50

051614 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 95mm2 / ø 16mm 25

052374 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 120mm2 / ø 8mm 25
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052434 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 120mm2 / ø 10mm 25

052494 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 120mm2 / ø 12mm 25

052554 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 120mm2 / ø 14mm 25

052614 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 120mm2 / ø 16mm 25

053374 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 150mm2 / ø 8mm 25

053434 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 150mm2 / ø 10mm 25

053494 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 150mm2 / ø 12mm 25

053554 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 150mm2 / ø 14mm 25

053614 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 150mm2 / ø 16mm 25

053674 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 150mm2 / ø 20mm 25

054494 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 185mm2 / ø 12mm 25

054554 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 185mm2 / ø 14mm 25

054614 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 185mm2 / ø 16mm 25

054674 papuci din cupru ștanați cu izolație din 
nylon superflex 185mm2 / ø 20mm 25

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
PREZOLAT • NYLON • NEGRU CU 
PLACĂ REDUSĂ

Articol Descriere Buc

917313 pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 35mm2 / ø 6mm 50

918313 pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 50mm2 / ø 6mm 25

918433 pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 50mm2 / ø 10mm 25

919313 pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 70mm2 / ø 6mm 25

919433 pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 70mm2 / ø 10mm 25

931373 pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 95mm2 / ø 8mm 25

931433 pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 95mm2 / ø 10mm 25

932373 pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 120mm2 / ø 8mm 25

932433
pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 120mm2 / 
ø 10mm 

25

933373 pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 150mm2 / ø 8mm 25

933433
pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 150mm2 / 
ø 10mm

25

934493
pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 185mm2 / 
ø 12mm

25

935493
pentru întrerupător compact cu 
carcasa turnată izolat 240mm2 / 
ø 12mm

25

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
PREZOLAT • NYLON • COLORATE

Articol Descriere Buc

00419 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 5mm 100

00420 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 5mm 100

00431 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 6mm 100

00432 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 6mm 100

00437 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 8mm 100

00438 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 8mm 100

00443 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 10mm 100

00444 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 10mm2 / ø 10mm 100

00525 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 5mm 100

00526 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 5mm 100

00531 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 6mm 100

00532 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 6mm 100

00537 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 8mm 100

00538 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 8mm 100

00543 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 10mm 100

00544 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 10mm 100

00547 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 12mm 100

00549 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 16mm2 / ø 12mm 100

00625 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 5mm 100

00626 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 5mm 100

00631 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 6mm 100

00632 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 6mm 100

00637 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 8mm 100

00638 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 8mm 100

00643 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 10mm 100

00644 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 10mm 100

00649 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 12mm 100

006492 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 25mm2 / ø 12mm 100

00731 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 6mm 100

00732 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 6mm 100

00737 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 8mm 100

00738 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 8mm 100

00743 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 10mm 100

00744 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 10mm 100

00749 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 12mm 100

00752 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 35mm2 / ø 12mm 100

00831 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 6mm 100

00832 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 6mm 100

00837 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 8mm 100

00838 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 8mm 100

00843 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 10mm 50

00844 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 10mm 50

00849 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 12mm 100

00852 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 12mm 100

00855 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 14mm 100

00856 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 50mm2 / ø 14mm 100

00937 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 70mm2 / ø 8mm 100

00943 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 70mm2 / ø 10mm 100

00949 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 70mm2 / ø 12mm 100

00955 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 70mm2 / ø 14mm 100

00961 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 70mm2 / ø 16mm 100

05137 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 95mm2 / ø 8mm 50

05143 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 95mm2 / ø 10mm 50

05149 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 95mm2 / ø 12mm 50

05155 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 95mm2 / ø 14mm 50

05161 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 95mm2 / ø 16mm 25

05237 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 120mm2 / ø 8mm 25

05243 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 120mm2 / ø 10mm 25

05249 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 120mm2 / ø 12mm 25

05255 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 120mm2 / ø 14mm 50

05261 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 120mm2 / ø 16mm 25

05337 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 8mm 25

05343 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 10mm 50

05349 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 12mm 25

05355 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 14mm 25

05361 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 16mm 50

05367 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 150mm2 / ø 20mm 25

05449 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 185mm2 / ø 12mm 25

05455 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 185mm2 / ø 14mm 25

05461 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 185mm2 / ø 16mm 25

05467 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 185mm2 / ø 20mm 25

05549 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 240mm2 / ø 12mm 25

05555 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 240mm2 / ø 14mm 25

05561 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 240mm2 / ø 16mm 25

05567 papuci din cupru ștanați cu izolație 
din nylon negru 240mm2 / ø 20mm 25
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PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
PREZOLAT • NYLON • NEGRU TIP FURCĂ

Articol Descriere Buc

004201 tip furcă neizolate 10mm2 / ø 4mm 100
004261 tip furcă neizolate 10mm2 / ø 5mm 100
005231 tip furcă neizolate 16mm2 / ø 4mm 100
005261 tip furcă neizolate 16mm2 / ø 5mm 100

PENTRU CABLU DE CUPRU > 6 mm2 
PREZOLAT • NYLON • NEGRU • PIN

Articol Descriere Buc

00450 tip pin neizolat 10mm2 100
00550 tip pin neizolat 16mm2 100
00650 tip pin neizolat 25mm2 100

PENTRU CABLU DE ALUMINIU > 6 mm2 
NEIZOLAT • DIN 48201

Articol Descriere Buc

76016 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 16mm2 / ø 8mm 25

76017 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 16mm2 / ø 10mm 50

76025 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 25mm2 / ø 8mm 50

76026 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 25mm2 / ø 10mm 50

76035 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 35mm2 / ø 10mm 25

76036 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 35mm2 / ø 12mm 25

76050 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 50mm2 / ø 10mm 25

76051 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 50mm2 / ø 12mm 25

76070 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 70mm2 / ø 10mm 25

76071 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 70mm2 / ø 12mm 25

76095 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 95mm2 / ø 10mm 25

76096 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 95mm2 / ø 12mm 25

76097 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 95mm2 / ø 16mm 25

76120 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 120mm2 / ø 12mm 25

76121 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 120mm2 / ø 16mm 25

76150 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 150mm2 / ø 12mm 10

76151 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 150mm2 / ø 16mm 10

76152 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 150mm2 / ø 20mm 10

76185 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 185mm2 / ø 12mm 10

76186 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 185mm2 / ø 16mm 10

76187 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 185mm2 / ø 20mm 10

76240 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 240mm2 / ø 12mm 10

76241 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 240mm2 / ø 16mm 10

76242 papuci din țavă de al,pentru cabluri 
din al. / din 48201 240mm2 / ø 20mm 10

PENTRU CABLU DE ALUMINIU > 6 mm2 
BIMETALICI

Articol Descriere Buc

70000 papuci bimetalici al/cu 16mm2 10
70001 papuci bimetalici al/cu 25mm2 10
70002 papuci bimetalici al/cu 35mm2 10
70003 papuci bimetalici al/cu 50mm2 10
70004 papuci bimetalici al/cu 70mm2 10
70005 papuci bimetalici al/cu 95mm2 10
70006 papuci bimetalici al/cu 120mm2 10
70007 papuci bimetalici al/cu 150mm2 10
70008 papuci bimetalici al/cu 185mm2 10
70009 papuci bimetalici al/cu 240mm2 10
70010 papuci bimetalici al/cu 300mm2 10

PENTRU CABLU DE ALUMINIU> 6 mm2 
BIMETALICI • DIN 48201

Articol Descriere Buc

70602 papuci bimetalici al/cu din 48201 
35mm2 25

70603 papuci bimetalici al/cu din 48201 
50mm2 25

70604 papuci bimetalici al/cu din 48201 
70mm2 20

70605 papuci bimetalici al/cu din 48201 
95mm2 20

70606 papuci bimetalici al/cu din 48201 
120mm2 10

70607 papuci bimetalici al/cu din 48201 
150mm2 10

70608 papuci bimetalici al/cu din 48201 
185mm2 10

70609 papuci bimetalici al/cu din 48201 
240mm2 10

TUBURI DE CAPĂT • NEIZOLAT 
• CABLU UNIC

Articol Descriere Buc

01501 tuburi de capăt neizolat 0,5mm2/ 
l=6mm 1000

01502 tuburi de capăt neizolat 0,75mm2/ 
l=6mm 1000

01503 tuburi de capăt neizolat 1mm2/ 
l=10mm 1000

01504 tuburi de capăt neizolat 1,5mm2/ 
l=7mm 1000

01505 tuburi de capăt neizolat 1,5mm2/ 
l=10mm 1000

01506 tuburi de capăt neizolat 2,5mm2/ 
l=7mm 1000

01507 tuburi de capăt neizolat 2,5mm2/ 
l=12mm 1000

01508 tuburi de capăt neizolat 4mm2/ 
l=9mm 500

01509 tuburi de capăt neizolat 4mm2/ 
l=12mm 500

01510 tuburi de capăt neizolat 6mm2/ 
l=12mm 250

01511 tuburi de capăt neizolat 6mm2/ 
l=15mm 250

01512 tuburi de capăt neizolat 10mm2/ 
l=15mm 250

01513 tuburi de capăt neizolat 10mm2/ 
l=18mm 200

01514 tuburi de capăt neizolat 16mm2/ 
l=15mm 100

01515 tuburi de capăt neizolat 16mm2/ 
l=18mm 100

01516 tuburi de capăt neizolat 25mm2/ 
l=18mm 50

01517 tuburi de capăt neizolat 35mm2/ 
l=18mm 50

01518 tuburi de capăt neizolat 50mm2/ 
l=22mm 100

01519 tuburi de capăt neizolat 70mm2/ 
l=25mm 100

01520 tuburi de capăt neizolat 95mm2/ 
l=25mm 100

01521 tuburi de capăt neizolat 120mm2/ 
l=30mm 100
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TUBURI DE CAPĂT  
PREIZOLAT • CABLU UNIC

Articol Descriere Buc

00500
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alb. deschis 
0,25mm2/ l=8

500

005001 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă gri 0,14mm2/ l=8 500

005002
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alabastru 0,34mm2/ 
l=8

500

00501
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă portocaliu 0,5mm2/ 
l=8

500

00502 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alb 0,75mm2/ l=8 500

00503 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă galben 1mm2/ l=8 500

00504 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă rosu 1,5mm2/ l=8 500

005041 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă rosu 1,5mm2/ l=10 500

00505 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă rosu 1,5mm2/ l=18 250

00506
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alabastru 2,5mm2/ l=8 
/ (din 46228/4)

250

005061
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alabastru 2,5mm2/ 
l=12 / (din 46228/4)

250

00507
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alabastru 2,5mm2/ 
l=18 / (din 46228/4)

200

00508
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă gri 4mm2/ l=10 / (din 
46228/4)

200

005081
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă gri 4mm2/ l=12 / (din 
46228/4)

200

00509
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă gri 4mm2/ l=18 / (din 
46228/4)

100

00510 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă negru 6mm2/ l=12 100

00511 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă negru 6mm2/ l=18 100

00512 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă fildes 10mm2/ l=12 50

00513 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă fildes 10mm2/ l=18 50

00514 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă verde 16mm2/ l=12 50

00515 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă verde 16mm2/ l=18 50

00516 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă maro 25mm2/ l=16 100

00517 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă bei 35mm2/ l=16 100

00518 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă oliva 50mm2/ l=20 50

00519 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă galben 70mm2/ l=21 50

00520 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă rosu 95mm2/ l=25 50

00521
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alabastru 120mm2/ 
l=27

50

00522 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă galben 150mm2/ l=32 25

00601
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alb 0,5mm2/ l=8 / (din 
46228/4)

500

00602
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă gri 0,75mm2/ l=8 / 
(din 46228/4)

500

00603
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă rosu 1mm2/ l=8 / (din 
46228/4)

500

00604
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă negru 1,5mm2/ l=8 / 
(din 46228/4)

500

006041
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă negru 1,5mm2/ l=10 / 
(din 46228/4)

500

00605
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă negru 1,5mm2/ l=18 / 
(din 46228/4)

250

00610
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă galben 6mm2/ l=12 / 
(din 46228/4)

100

00611
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă galben 6mm2/ l=18 / 
(din 46228/4)

100

00612
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă rosu 10mm2/ l=12 / 
(din 46228/4)

50

00613
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă rosu 10mm2/ l=18 / 
(din 46228/4)

50

00614
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alabastru 16mm2/ 
l=12 / (din 46228/4)

50

00615
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alabastru 16mm2/ 
l=18 / (din 46228/4)

50

00616
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă galben 25mm2/ l=16 / 
(din 46228/4)

100

00617
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă rosu 35mm2/ l=16 / 
(din 46228/4)

100

00618
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alabastru 50mm2/ 
l=20 / (din 46228/4)

50

00702
tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă alb deschis 0,75mm2/ 
l=8

500

00706 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă gri 2,5mm2/ l=8 250

007061 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă gri 2,5mm2/ l=12 250

00707 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă gri 2,5mm2/ l=18 200

00708 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă portocaliu 4mm2/ l=10 200

007081 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă portocaliu 4mm2/ l=12 200

00709 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă portocaliu 4mm2/ l=18 100

00710 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă verde 6mm2/ l=12 100

00711 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă verde 6mm2/ l=18 100

00712 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă maro 10mm2/ l=12 50

00713 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă maro 10mm2/ l=18 50

00714 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă fildes 16mm2/ l=12 50

00715 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă fildes 16mm2/ l=18 50

00716 tuburi de capăt izolați cu 
polipropilenă negru 25mm2/ l=16 100

TUBURI DE CAPĂT ÎNȘIRAȚI LATERAL

Articol Descriere Buc

90501 tuburi de capăt înșirați lateral 
portocaliu 05mm2/ l=8 500

90502 tuburi de capăt înșirați lateral alb 
0,75mm2/ l=8 500

90503 tuburi de capăt înșirați lateral 
galben 1mm2/ l=8 500

90504 tuburi de capăt înșirați lateral 
rosu1,5mm2/ l=8 500

90506 tuburi de capăt înșirați lateral ala-
bastru 2,5mm2/ l=8 / (din 46228/4) 500

90601 tuburi de capăt înșirați lateral alb 
0,5mm2/ l=8 / (din 46228/4) 500

90602 tuburi de capăt înșirați lateral gri 
0,75mm2/ l=8 / (din 46228/4) 500

90603 tuburi de capăt înșirați lateral din 
1mm2/ l=8 / (din 46228/4) 500

90604 tuburi de capăt înșirați lateral negru 
1,5mm2/ l=8 / (din 46228/4) 500

90702 tuburi de capăt înșirați lateral alb 
deschis 0,75mm2/ l=8 500

90706 tuburi de capăt înșirați lateral gri 
2,5mm2/ l=8 500

TUBURI DE CAPĂT IN ROLĂ

Articol Descriere Buc

91501 tuburi de capăt in rolă portocaliu 
0,5mm2/ l=8 10000

91502 tuburi de capăt in rolă alb 0,75mm2/ 
l=8 10000

91503 tuburi de capăt in rolă galben 
1mm2/ l=8 7500

91504 tuburi de capăt in rolă rosu 1,5mm2/ 
l=8 7500

91506 tuburi de capăt in rolă alabastru 
2,5mm2/ l=8 / (din 46228/4) 5000

91601 tuburi de capăt in rolă alb 0,5mm2/ 
l=8 / (din 46228/4) 10000

91602 tuburi de capăt in rolă gri 0,75mm2/ 
l=8 / (din 46228/4) 10000

91603 tuburi de capăt in rolă rosu 1mm2/ 
l=8 / (din 46228/4) 7500

91604 tuburi de capăt in rolă negru 
1,5mm2/ l=8 / (din 46228/4) 7500

91702 tuburi de capăt in rolă alb deschis 
0,75mm2/ l=8 10000

91706 tuburi de capăt in rolă gri 2,5mm2/ 
l=8 5000
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TUBURI DE CAPĂT  
PREIZOLAT • CONDUCTĂ TWINS

Articol Descriere Buc

00551 tuburi de capăt conductă twins 
portocaliu 2x0,5 / l=8 200

00552 tuburi de capăt conductă twins alb 
2x0,75 / l=8 200

00553 tuburi de capăt conductă twins alb 
2x0,75mm2/l=10 200

00554 tuburi de capăt conductă twins 
galben 2x1mm2/l=8 200

00555 tuburi de capăt conductă twins 
galben 2x1mm2/l=10 200

00556 tuburi de capăt conductă twins 
rosu 2x1,5mm2/l=8 200

00557 tuburi de capăt conductă twins 
rosu 2x1,5mm2/l=12 200

00558
tuburi de capăt conductă twins 
alabastru 2x2,5mm2/l=10  
-(din 46228/4)

100

00559
tuburi de capăt conductă twins 
alabastru 2x2,5mm2/l=13  
-(din 46228/4)

100

00560 tuburi de capăt conductă twins gri 
2x4 l=12 -(din 46228/4) 100

00561 tuburi de capăt conductă twins 
negru 2x6 l=14 50

00562 tuburi de capăt conductă twins 
fildes 2x10 l=14 100

00563 tuburi de capăt conductă twins 
verde 2x16 l=14 50

00651 tuburi de capăt conductă twins 
din alb 2x05 l=8 -(din 46228/4) 200

00652 tuburi de capăt conductă twins 
din gri 2x0,75 l=8 -(din 46228/4) 200

00653 tuburi de capăt conductă twins gri 
din 2x0,75 l=10 -(din 46228/4) 200

00654 tuburi de capăt conductă twins 
din rosu 2x1 l=8 -(din 46228/4) 200

00655 tuburi de capăt conductă twins 
din rosu 2x1 l=10 -(din 46228/4) 200

00656 tuburi de capăt conductă twins 
din negru 2x1,5l=8 -(din 46228/4) 200

00657 tuburi de capăt conductă twins din 
negru 2x1,5 l=12 -(din 46228/4) 200

00661 tuburi de capăt conductă twins 
din galben 2x6 l=14 -(din 46228/4) 50

00662 tuburi de capăt conductă twins 
din rosu 2x10 l=14 -(din 46228/4) 100

00663 tuburi de capăt conductă twins din 
alabastru 2x16 l=14 -(din 46228/4) 50

00753 tuburi de capăt conductă twins alb 
deschis2x0,75mm2/l=8 200

00758 tuburi de capăt conductă twins 
gri2x2,5 l=10 100

00760 tuburi de capăt conductă twins 
portocaliu 2x4 l=12 100

00761 tuburi de capăt conductă twins 
verde 2x6 l=14 50

00762 tuburi de capăt conductă twins 
maro 2x10 l=14 100

00763 tuburi de capăt conductă twins 
fildes 2x16 l=14 50

PENTRU CABLU DE CUPRU ≤ 6 mm2 
PAPUCI DIN ALAMĂ CU INEL ȘI TIJA 
DESCHISĂ

Articol Descriere Buc

91103 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 0,5-1mm2 / ø 3mm 200

91104 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 0,5-1mm2 / ø 4mm 200

91105 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 0,5-1mm2 / ø 5mm 200

91113
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 0,5-1mm2 
/ ø 3mm

200

91114
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 0,5-1mm2 
/ ø 4mm

200

91115
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 0,5-1mm2 
/ ø 5mm

200

91203 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 1-2,5mm2 / ø 3mm 200

91204 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 1-2,5mm2 / ø 4mm 200

91205 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 1-2,5mm2 / ø 5mm 200

91213
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 1-2,5mm2 
/ ø 3mm

200

91214
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 1-2,5mm2 
/ ø 4mm

200

91215
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 1-2,5mm2 
/ ø 5mm

200

92103 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 0,5-1mm2 / ø 3mm 8000

92104 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 0,5-1mm2 / ø 4mm 8000

92105 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 0,5-1mm2 / ø 5mm 8000

92113
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 0,5-1mm2 
/ ø 3mm

8000

92114
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 0,5-1mm2 
/ ø 4mm

8000

92115
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 0,5-1mm2 
/ ø 5mm

8000

92203 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 1-2,5mm2 / ø 3mm 5000

92204 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 1-2,5mm2 / ø 4mm 5000

92205 papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă 1-2,5mm2 / ø 5mm 5000

92213
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 1-2,5mm2 
/ ø 3mm

5000

92214
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 1-2,5mm2 
/ ø 4mm

5000

92215
papuci din alamă cu inel și tija 
deschisă (alamă stanată) 1-2,5mm2 
/ ø 5mm

5000

TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ 
• NEIZOLAT • MUFĂ GLISANTĂ

Articol Descriere Buc

01145 capac conector 90° nylon 
6,3x0,8mm 200

01146 capac conector mufa nylon 
2,8x0,5mm 200

01148 capac conector mufa polietilene 
2,8x0,6mm 200

01149 capac conector mufa polietilene 
4,8x0,5mm 200

01190 capac conector nylon 4,8x0,5mm 200
01191 capac conector nylon 6,3x0,8mm 200

01290 mufă glisantă și derivație conductor 
f+m 0,5-1mm2 6,3x0,8mm 100

01291 mufă glisantă și derivație conductor 
f+m 0,5-1mm2 6,3x0,8mm 100

01390 fișe glisante din alamă -mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 4,8x0,5mm 200

01391 fișe glisante din alamă -mufa 
0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 200

01395 fișe glisante din alamă -mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 2,8x0,5mm 200

01396 fișe glisante din alamă -mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 2,8x0,5mm 200

02145 fișe glisante din alamă -mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 4,8x0,5mm 8000

02146 fișe glisante din alamă -mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 4,8x0,5mm 8000

02148 fișe glisante din alamă -mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 2,8x0,5mm 10000

02149 fișe glisante din alamă -mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 2,8x0,5mm 8000

02190 fișe glisante din alamă -mufa 
0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 7000

02191 fișe glisante din alamă -mufa 
1,0 ÷ 2,5mm2 6,3x0,8mm 7000

02290 fișe glisante din alamă -mufe 
glisante 90° 0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 6500

02291 fișe glisante din alamă -mufe 
glisante 90° 0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 6500

02390 fișe glisante din alamă-fișă 
0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 15000

02391 fișe glisante din alamă-fișă 
0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 15000

02395 fișe glisante din alamă-fișă 
1,0 ÷ 2,5mm2 6,3x0,8mm 15000

02396 fișe glisante din alamă-fișă 
1,0 ÷ 2,5mm2 6,3x0,8mm 15000
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TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ • 
NEIZOLAT MUFĂ GLISANTĂ 90°

Articol Descriere Buc

01195 capac conector mufa polietilene 
6,3x0,8mm 100

01196 capac conector fișă polietilene 
6,3x0,8mm 100

01295 mufă glisantă și derivație conductor 
f+m 1-2,5mm2 6,3x0,8mm 100

01296 mufă glisantă și derivație conductor 
f+m 1-2,5mm2 6,3x0,8mm 100

02195 fișe glisante din alamă -mufa 1,0 ÷ 
2,5mm2 6,3x0,8mm 5500

02196 fișe glisante din alamă -mufa 0,5 ÷ 
1,25mm2 4,8x0,5mm 5500

02295 fișe glisante din alamă -mufe gli-
sante 90° 1,5 ÷ 2,5mm2 6,3x0,8mm 5000

02296 fișe glisante din alamă -mufe gli-
sante 90° 1,5 ÷ 2,5mm2 6,3x0,8mm 5000

TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ • 
NEIZOLAT FIȘE GLISANTE

Articol Descriere Buc

01180 fișe glisante din alamă stanat f+m 
0,5-1mm2 6,3x0,8mm 200

01181 fișe glisante din alamă stanat f+m 
0,5-1mm2 6,3x0,8mm 200

01280 fișe glisante din alamă stanat f+m 
1-2,5mm2 6,3x0,8mm 200

01281 fișe glisante din alamă stanat f+m 
1-2,5mm2 6,3x0,8mm 200

02180 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 2,8x0,5mm 6000

02181 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 2,8x0,5mm 6000

02280 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 6000

02281 fișe glisante din alamă stanat mufa 
1,0 ÷ 2,5mm2 6,3x0,8mm 6000

TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ • 
NEIZOLAT FIȘE GLISANTE

Slika 1 Slika 2 Slika 3

Slika 4 Slika 5 Slika 6

Articol Descriere Buc

01002 fișe glisante din alamă-fișă 
6,3x0,8mm 100

01005 fișe glisante din alamă-fișă 
6,3x0,8mm 100

01009 fișe glisante din alamă-fișă 
6,3x0,8mm 100

01011 fișe glisante din alamă-fișă 
6,3x0,8mm 100

01013 fișe glisante din alamă-fișă 
6,3x0,8mm 100

01014 fișe glisante din alamă-fișă 
6,3x0,8mm 100

02002 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 4,8x0,5mm 100

02005 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 100

02009 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 2,8x0,5mm 100

02011 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 2,8x0,5mm 100

02013 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 4,8x0,5mm 100

02014 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 4,8x0,5mm 100

TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ • 
NEIZOLAT MUFĂ + FIȘĂ GLISANTĂ

Articol Descriere Buc

01198 fișe glisante din alamă stanat fisa 
1,0 ÷ 2,5mm2 6,3x0,8mm 100

01199 fișe glisante din alamă stanat fisa 
1,0 ÷ 2,5mm2 6,3x0,8mm 100

01298 fișe glisante din alamă stanat fisa 
6,3x0,8mm 100

01299 fișe glisante din alamă stanat fisa 
6,3x0,8mm 100

02198 fișe glisante din alamă stanat fisa 
6,3x0,8mm 1000

02199 fișe glisante din alamă stanat fisa 
6,3x0,8mm 1000

02298 fișe glisante din alamă stanat fisa 
6,3x0,8mm 1000

02299 fișe glisante din alamă stanat fisa 
6,3x0,8mm 1000

TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ
CAPAC CONECTOR

Articol Descriere Buc

01016 fișe glisante din alamă stanat mufa 
1,0 ÷ 2,5mm2 6,3x0,8mm 500

01017 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1,25mm2 4,8x0,5mm 1000

01018 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 500

01019 fișe glisante din alamă stanat mufa 
0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 1000

01020 fișe glisante din alamă stanat mufa 
1,5 ÷ 2,5mm2 6,3x0,8mm 1000

01021 fișe glisante din alamă stanat mufa 
1,5 ÷ 2,5mm2 6,3x0,8mm 1000

01022 fișe glisante din alamă stanat fisa 
0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 500

01023 fișe glisante din alamă stanat fisa 
0,5 ÷ 1mm2 6,3x0,8mm 1000

TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ • 
PREIZOLATE • PVC MUFĂ GLISANTĂ

Articol Descriere Buc

00105 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
1,5mm2 / 2,8x0,8mm 100

00145 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
1,5mm2 / 2,8x0,8mm 100

00148 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
1,5mm2 / 4,8x0,5mm 100

00190 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
1,5mm2 / 4,8x0,8mm 100

00205 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
2,5mm2 / 6,3x0,8mm 100

00245 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
6mm2 / 6,3x0,8mm 100

00248 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
1,5mm2 / 6,3x0,8mm 100

00290 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
2,5mm2 / 6,3x0,8mm 100

00390 mufă glisantă și derivație conductor 
(pvc) 1,5mm2 / 6,30x0,8mm 100

00391 mufă glisantă și derivație conductor 
(pvc) 2,5mm2 / 6,3x0,8mm 50

00393 mufă glisantă izolată (pvc) 1,5mm2 
/ 2,8x0,8mm 50

00395 mufă glisantă izolată (pvc) 1,5mm2 / 
4,80 x 0,5mm 100
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TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ 
• PREIZOLATE • PVC MUFĂ GLISANTĂ 
COMPLET IZOLATĂ

Articol Descriere Buc

00191 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
1,5mm2 / 6,3x0,8mm 100

00192 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
2,5mm2 / 4,8x0,5mm 100

00193 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
2,5mm2 / 4,8x0,8mm 100

00291 fișă glisantă complet izolată (pvc) 
1,5mm2 / 6,30x0,8mm 50

00292 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
2,5mm2 / 6,3x0,8mm 100

00293 mufă glisantă complet izolată (pvc) 
6mm2 / 6,3x0,9mm 100

00392 mufă glisantă izolată (pvc) 1,5mm2 
/ 2,8x0,5mm 50

TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ • 
PREIZOLATE • PVC FIȘE GLISANTE

Articol Descriere Buc

00180 mufă glisantă izolată (pvc) 1,5mm2 
/ 4,80x0,8mm 100

00280 mufă glisantă izolată (pvc) 2,5mm2 
/ 4,8x0,5mm 100

00380 mufă glisantă izolată (pvc) 2,5mm2 
/ 6,30x0,8mm 50

TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ
• PREIZOLATE • PVC MUFĂ  
+ FIȘĂ GLISANTĂ

Articol Descriere Buc

00198 mufă glisantă izolată (pvc) 1,5mm2 
/ 6,3x0,8mm 100

00298 mufă glisantă izolată (pvc) 2,5mm2 
/ 4,8x0,8mm 50

TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ
• PREIZOLATE • ÎN NYLON MUFĂ + FIŞĂ 
GLISANTĂ COMPLET IZOLATĂ

Articol Descriere Buc

80180 conector mama cilindric (nylon) 
2,5mm2 / ø 5mm 100

80191 mufă glisantă izolată (nylon) 
2,5mm2 / 5,2x0,8mm 100

80192 mufă glisantă izolată (nylon) 
2,5mm2 / 5,2x0,8mm 100

80193 mufă glisantă izolată (nylon) 6mm2 / 
6,30x0,8mm 100

80195 mufă glisantă izolată (nylon) 6mm2 
/ 9,8x1,1mm 100

80280 conector tata cilindric (nylon) 
1,5mm2 / ø 4mm 50

80291 mufă glisantă complet izolată 
(nylon) 1,5mm2 / 4,8x0,5mm 50

80292 mufă glisantă complet izolată 
(nylon) 1,5mm2 / 4,8x0,8mm 100

80293 mufă glisantă complet izolată 
(nylon) 1,5mm2 / 6,3x0,8mm 100

80295 mufă glisantă complet izolată 
(nylon) 2,5mm2 / 4,8x0,5mm 50

80380 conector tata cilindric (nylon) 
2,5mm2 / ø 5mm 50

80390 mufă glisantă complet izolată 
(nylon) 2,5mm2 / 4,8x0,8mm 100

80392 mufă glisantă complet izolată 
(nylon) 2,5mm2 / 6,3x0,8mm 50

80395 mufă glisantă complet izolată 
(nylon) 6mm2 / 6,3x0,8mm 100

TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ • 
PREIZOLATE • PVC

Articol Descriere Buc

00130 mufă cilindrică (pvc) 15mm2 / 
ø 4mm 100

00140 fisa glisantă izolată (pvc) 1,5mm2 / 
6,3x0,8mm 100

00230 mufă cilindrică (pvc) 2,5mm2 / 
ø 4mm 100

00234 mufă cilindrică (pvc) 2,5mm2 /  
ø 5mm 100

00240 fisa glisantă izolată (pvc) 2,5mm2 / 
6,3x0,8mm 50

00244 fisa glisantă izolată (pvc) 6mm2 / 
6,3x0,8mm 50

00330 mufă cilindrică (pvc) 6mm2 / ø 4mm 50

00340 conector mama cilindric (pvc) 
1,5mm2 / ø 4mm 50

TERMINALE DE CONEXIUNE RAPIDĂ • 
PREIZOLATE • ÎN NYLON

Articol Descriere Buc

80130 fișă cilindrică (nylon) 2,5mm2 / 
ø 4mm 50

80140 fișă cilindrică (nylon) 1,5mm2 / 
ø 4mm 50

80230 fișă cilindrică (nylon) 6mm2  
/ ø 5mm 50

80240 fișă cilindrică (nylon) 2,5mm2 / 
ø 5mm 50

CONECTORI • IZOLAȚI

Articol Descriere Buc

00160 mufă izolati (pvc) 1,5mm2 100
00162 mufă paralelă izolati (pvc) 1,5mm2 100
00260 mufă izolati (pvc) 2,5mm2 100
00262 mufă paralelă izolati (pvc) 2,5mm2 100
00360 mufă izolati (pvc) 6mm2 50
00362 mufă paralelă izolati (pvc) 6mm2 50
80160 mufă izolati (nylon) 1,5mm2 100
80260 mufă izolati (nylon) 2,5mm2 100
80360 mufă izolati (nylon) 6mm2 50
80460 mufă izolati (nylon) 10mm2 100
80560 mufă izolati (nylon) 16mm2 100
80660 mufă izolati (nylon) 25mm2 100

90160 mufă cu izolaţie termocontractibila 
1,5mm2 100

90260 mufă cu izolaţie termocontractibila 
2,5mm2 100

90360 mufă cu izolaţie termocontractibila 
6mm2 50

CONECTORI RAPIDE

Articol Descriere Buc

00110 derivație conductor tip cuțit 1mm2 500
00210 derivație conductor tip cuțit 2,5mm2 500
00310 derivație conductor tip cuțit 6mm2 250



27

MUFĂ PARALELĂ • NEIZOLATI

Articol Descriere Buc

01162 mufă paralelă neizolati 1,5mm2 200
01262 mufă paralelă neizolati 2,5mm2 200
01362 mufă paralelă neizolati 6mm2 100

MUFĂ • NEIZOLATI

Articol Descriere Buc

01160 mufă neizolati 1,5mm2 200
01260 mufă neizolati 2,5mm2 200
01360 mufă neizolati 6mm2 100
01460 mufă neizolati 10mm2 100
01560 mufă neizolati 16mm2 100
01660 mufă neizolati 25mm2 100
01760 mufă neizolati 35mm2 100
01860 mufă neizolati 50mm2 50
01960 mufă neizolati 70mm2 50
03160 mufă neizolati 95mm2 50
03260 mufă neizolati 120mm2 50
03360 mufă neizolati 150mm2 25
03460 mufă neizolati 185mm2 25
03560 mufă neizolati 240mm2 25
03660 mufă neizolati 300mm2 25
03760 mufă neizolati 400mm2 10
03860 mufă neizolati 500mm2 10
03960 mufă neizolati630mm2 10

MUFĂ • NEIZOLATI CONFORM • 
DIN 46267/1

Articol Descriere Buc

81460 mufă neizolati (din 46267-1) 10mm2 100
81560 mufă neizolati (din 46267-1) 16mm2 100
81660 mufă neizolati (din 46267-1) 25mm2 100
81760 mufă neizolati (din 46267-1) 35mm2 100
81860 mufă neizolati (din 46267-1) 50mm2 50
81960 mufă neizolati (din 46267-1) 70mm2 50
83160 mufă neizolati (din 46267-1) 95mm2 25

83260 mufă neizolati (din 46267-1) 
120mm2 25

83360 mufă neizolati (din 46267-1) 
150mm2 25

83460 mufă neizolati (din 46267-1) 
185mm2 25

83560 mufă neizolati (din 46267-1) 
240mm2 25

CONECTORI • NEIZOLAȚI M.V.

Articol Descriere Buc

72025 mufă m.v. 25mm2 25
72035 mufă m.v. 35mm2 25
72050 mufă m.v. 50mm2 25
72070 mufă m.v. 70mm2 25
72095 mufă m.v. 95mm2 25
72120 mufă m.v. 120/125mm2 25
72150 mufă m.v. 150mm2 25
72200 mufă m.v. 200mm2 10
72240 mufă m.v. 240mm2 10
72300 mufă m.v. 300/315mm2 10
72400 mufă m.v. 400mm2 5
72500 mufă m.v. 500mm2 5
72630 mufă m.v. 630mm2 5

CONEXIUNI

Articol Descriere Buc

70202 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 35mm2 10

70203 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 50mm2 10

70204 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 70mm2 10

70205 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 95mm2 10

70206 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 120mm2 10

70207 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 150mm2 10

70208 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 185mm2 1

70209 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 240mm2 10

70232 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 35/50mm2 10

70243 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 70/50mm2 10

70253 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 95/50mm2 10

70254 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 95/70mm2 10

70264 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 120-70mm2 10

70265 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 120/95mm2 10

70275 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 150/95mm2 10

70276 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 150/120mm2 10

70284 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 185/50mm2 10

70285 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 185/95mm2 10

70286 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 185/120mm2 10

70287 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 185/150mm2 10

70297 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 240/150mm2 10

70298 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 240/185mm2 10

70402 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 35mm2 10

70403 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 50mm2 10

70404 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 70mm2 1

70405 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 95mm2 10

70406 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 120mm2 10

70407 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 150mm2 1

70408 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 185mm2 10

70409 conexiuni pentru cabluri din 
aluminiu 240mm2 5

CONEXIUNI CU CAPACITATE RIDICATĂ

Articol Descriere Buc

75010
conexiuni cu capacitate ridicată 
pentru conductori din cupru cu 
10mm2

25

75016
conexiuni cu capacitate ridicată 
pentru conductori din cupru cu 
16mm2

10

75017
conexiuni cu capacitate ridicată 
pentru conductori din cupru cu 
16mm2

10

75025
conexiuni cu capacitate ridicată 
pentru conductori din cupru cu 
25mm2

10

75035
conexiuni cu capacitate ridicată 
pentru conductori din cupru cu 
35mm2

10

75050
conexiuni cu capacitate ridicată 
pentru conductori din cupru cu 
50mm2

10

75070
conexiuni cu capacitate ridicată 
pentru conductori din cupru cu 
70mm2

10

75095
conexiuni cu capacitate ridicată 
pentru conductori din cupru cu 
95mm2

10

CONEXIUNI FLEXIBILE DIN CUPRU

Articol Descriere Buc

60015 conexiuni flexibile din cupru 10mm2 
ø 8mm / l=150mm 25
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60020 conexiuni flexibile din cupru 10mm2 
ø 8mm l=200mm 25

60025 conexiuni flexibile din cupru 10mm2 
ø 8mm l=250mm 25

60115 conexiuni flexibile din cupru 16mm2 
ø 8mm l=150mm 25

60120 conexiuni flexibile din cupru 16mm2 
ø 8mm l=200mm 25

60125 conexiuni flexibile din cupru 16mm2 
ø 8mm l=250mm 25

60130 conexiuni flexibile din cupru 16mm2 
ø 8mm l=320mm 25

60135 conexiuni flexibile din cupru 16mm2 
ø 8mm l=350mm 25

60142 conexiuni flexibile din cupru 16mm2 
ø 8mm l=420mm 25

60157 conexiuni flexibile din cupru 16mm2 
ø 8mm l=570mm 25

60166 conexiuni flexibile din cupru 16mm2 
ø 8mm l=660mm 25

60215 conexiuni flexibile din cupru 25mm2 
ø 8mm l=150mm 25

60220 conexiuni flexibile din cupru 25mm2 
ø 8mm l=200mm 25

60225 conexiuni flexibile din cupru 25mm2 
ø 8mm l=250mm 25

60230 conexiuni flexibile din cupru 25mm2 
ø 8mm l=300mm 25

61015 conexiuni flexibile din cupru stanat 
10mm2 ø 8mm l=150mm 25

61020 conexiuni flexibile din cupru stanat 
10mm2 ø 8mm l=200mm 25

61025 conexiuni flexibile din cupru stanat 
10mm2 ø 8mm l=250mm 25

61115 conexiuni flexibile din cupru stanat 
16mm2 ø 8mm l=150mm 25

61120 conexiuni flexibile din cupru stanat 
16mm2 ø 8mm l=200mm 25

61125 conexiuni flexibile din cupru stanat 
16mm2 ø 8mm l=250mm 25

61130 conexiuni flexibile din cupru stanat 
16mm2 ø 8mm l=320mm 25

61135 conexiuni flexibile din cupru stanat 
16mm2 ø 8mm l=350mm 25

61142 conexiuni flexibile din cupru stanat 
16mm2 ø 8mm l=420mm 25

61157 conexiuni flexibile din cupru stanat 
16mm2 ø 8mm l=570mm 25

61166 conexiuni flexibile din cupru stanat 
16mm2 ø 8mm l=660mm 25

61215 conexiuni flexibile din cupru stanat 
25mm2 ø 8mm l=150mm 25

61220 conexiuni flexibile din cupru stanat 
25mm2 ø 8mm l=200mm 25

61225 conexiuni flexibile din cupru stanat 
25mm2 ø 8mm l=250mm 25

61230 conexiuni flexibile din cupru stanat 
25mm2 ø 8mm l=300mm 25

DERIVATII ÎN “C”

Articol Descriere Buc

01400 derivatii în “c” 10+10mm2 100

014001 derivatii în “c” cupru stanat 
10+10mm2 100

01401 derivatii în “c” 16+16mm2 100

014011 derivatii în “c” cupru stanat 
16+16mm2 100

01402 derivatii în “c” 25+25mm2 100

014021 derivatii în “c” cupru stanat 
25+25mm2 100

01403 derivatii în “c” 35+35mm2 100

014031 derivatii în “c” cupru stanat 
35+35mm2 100

01404 derivatii în “c” 50+50mm2 25

014041 derivatii în “c” cupru stanat 
50+50mm2 25

01405 derivatii în “c” 70+70mm2 25

014051 derivatii în “c” cupru stanat 
70+70mm2 25

01406 derivatii în “c” 95+95mm2 25

014061 derivatii în “c” cupru stanat 
95+95mm2 25

01407 derivatii în “c” 120+120mm2 25

014071 derivatii în “c” cupru stanat 
120+120mm2 25

01408 derivatii în “c” 25+10mm2 100

014081 derivatii în “c” cupru stanat 
25+10mm2 100

01409 derivatii în “c” 35+16mm2 100

014091 derivatii în “c” cupru stanat 
35+16mm2 100

01410 derivatii în “c” 50+25mm2 25

014101 derivatii în “c” cupru stanat 
50+25mm2 25

01411 derivatii în “c” 70+35mm2 25

014111 derivatii în “c” cupru stanat 
70+35mm2 25

01412 derivatii în “c” 95+35mm2 25

014121 derivatii în “c” cupru stanat 
95+35mm2 25

01413 derivatii în “c” 95+70mm2 25

014131 derivatii în “c” cupru stanat 
95+70mm2 25

01414 derivatii în “c” 150-120mm2 25

014141 derivatii în “c” cupru stanat  
150-120mm2 25

01415 derivatii în “c” 185-95mm2 25

014151 derivatii în “c” cupru stanat 
185-95mm2 25

01416 derivatii în “c” 6+6mm2 100

014161 derivatii în “c” cupru stanat 
6+6mm2 100

01417 derivatii în “c” 150-150mm2 25

014171 derivatii în “c” cupru stanat  
150-150mm2 25

01418 derivatii în “c” 185-185mm2 15

014181 derivatii în “c” cupru stanat  
185-185mm2 15

01421 derivatii în “c” 240-120mm2 15

014211 derivatii în “c” cupru stanat  
240-120mm2 15

GARNITURĂ

Articol Descriere Buc

00421 set tuburi de capăt în box  
0,5-2,5mm 1

00422 set tuburi de capăt în box 4-16mm 1

00423 set tuburi de capăt în box  
2x0,75-2,5mm 1

00424 set tuburi de capăt în box  
2x4-16mm 1

Articol Descriere Buc

80411
garnitură papuci cabluri cu scule 
de bază papuci din cupru izolaţi 
+ BM536

1

80412
garnitură papuci cabluri cu scule 
de bază papuci din alamă izolaţi 
+ BM536

1

80415
garnitură papuci cabluri cu scule 
de bază tuburi de capăt - izolate 
0,5-2,5mm2 + BM540

1

80416
garnitură papuci cabluri cu scule 
de bază tuburi de capăt - izolate 
0,5-16mm2 + BM541

1

Articol Descriere Buc

80401
cutie dubla:set papuci din cupru 
izolaţi insulated copper terminals 
+ BM534

1

80402
cutie dubla:set papuci din alamă 
izolaţi insulated brass terminals 
+ BM534

1

80403
cutie dubla:setpapuci din cupru 
neizolaţi uninsulated copper 
terminals + BM535

1

80404
cutie dubla:set papuci deschiși din 
alamă neizolaţi uninsulated brass 
open terminals + BM531

1

80405 cutie dubla:tuburi de capăt - izolate 
0,14-4mm2 + BM537 1

Articol Descriere Buc

00411
utie cu compartimente mobile 
papucii din cupru izolaţi 0,5-6mm2 
+ BM534

1

00412
utie cu compartimente mobile 
tuburi de capăt- izolate 0,75-16mm2 

+ BM541
 1

00413
utie cu compartimente mobile 
tuburi de capăt- izolate 0,75-16mm2 
+ BM5382

1

00417
utie cu compartimente mobile 
tuburi de capăt- izolate 0,75-16mm2 
+ BM53816

1

00441
utie cu compartimente mobile
papucii din cupru izolaţi
0,5-6mm2 + BM53P02H

1

00442
utie cu compartimente mobile
tuburi de capăt- izolate
0,75-16mm2 + BM53P02E + 
BM52M2E1

1
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SERTIZARE • MECANICĂ

536

541

Articol Descriere Buc

522 Pentru papuci neizolaţi 0,25 a 
6mm2 1

530 Pentru fișe glisante din alamă 0,5 
a 6mm2 1

536 Pentru papuci izolaţi 0,25 - 6mm2 1

540 Pentru manșoane capăt de cablu 
0,25 a 2,5mm2 1

541 Pentru manșoane capăt de cablu 
0,75 a 16mm2 1

542 Pentru manșoane capăt de cablu 
10 a 35mm2 1

SERTIZARE • MECANICĂ STANDARD

Articol Descriere Buc

5305
Set de prese în box din material 
plastic cu presă BM5340 și 5 seturi 
de matriţe

1

531 Matrite Pentru papuci deschiși din 
alamă 0,5-6mm2 (AWG 20-10) 1

5311 Matrite Pentru mufe glisante 90° 
1mm2 (AWG 18) 1

5312 Matrite pentru mufe glisante 90° 
2,5mm2 (AWG 14) 1

532 Matrite pentru mufe glisante izolate 
90° 0,5-2,5mm2 (AWG 20-14) 1

533 Matrite Pentru tuburi de capăt de 
cablu 10-35mm2 (AWG 8-2) 1

534 Matrite Pentru papuci izolaţi 0,25-
6mm2 (AWG 22-10) 1

535 Matrite Pentru papuci neizolaţi din 
cupru 0,5-10mm2 (AWG 20-8) 1

537 Matrite Pentru tuburi de capăt de 
cablu 0,5-4mm2 (AWG 22-12) 1

539 Matrite Pentru tuburi de capăt de 
cablu 6-16mm2 (AWG 10-6) 1

543 Matrite Pentru terminali coax RG 
58-59 1

SERTIZARE •  
MECANICĂ PROFESIONALE

Articol Descriere Buc

5313 Matrite Pentru papuci deschiși 0,5-
6mm2 (AWG 20-10) 1

5314 Matrite Pentru mufe glisante 90° 
1mm2 (AWG 18) 1

5315 Matrite Pentru mufe glisante 90° - 
2,5mm2 (AWG 14) 1

5331 Pentru manșoane capăt de cablu 
da 25 a 50mm2 1

5341 Pentru papuci izolaţi 0,25-6mm2 

(AWG 22-10) 1

5345
Setde scule în box din material 
plastic cu presă BM5341 și 4 seturi 
de matriţe

1

5351 Pentru papuci neizolati din cupru 
0,5-10mm2 (AWG 20-8) 1

5371 Pentru manșoane capăt de cablu 
da 0,5 a 4mm2 1

5391 Pentru manșoane capăt de cablu 
da 6 a 16mm2 1

5431 Pentru terminali coax RG58-59 1

SERTIZARE • MECANICĂ

Articol Descriere Buc

53P000 crimpar fara matriţe 1

53P02H crimpar pentru papuci izolaţi 
0,25-6mm2 (awg 22-10) 1

53P02E crimpar pentru tuburi de capăt 
de cablu 0,5-4mm2 (awg 22-12) 1

53P2E1 crimpar pentru tuburi de capăt 
de cablu 6-16mm2 (awg 22-12) 1

53P5D1 crimpar pentru tuburi de capăt 
de cablu 25/50mm2 (awg 22-12) 1

53M02H matriţe pentru papuci izolaţi 
0,25-6mm2 1

53M02E matriţe pentru tuburi de capăt 
de cablu 0,5-4mm 1

53M2E1 matriţe pentru tuburi de capăt 
de cablu 6-16mm 1

53M5D2 matriţe pentru tuburi de capăt 
de cablu 16-25-35mm2 1

53M5D1 matriţe pentru tuburi de capăt 
de cablu 25/50mmq 1

53MMC4 matriţe pentru mc4 1

53M5N2 matriţe pentru papuci neizolaţi 
din cupru 0,75 a 10mm2 1

53M5N1 matriţe pentru terminale 
neizolate 10-25mm2 1

53M2CL matriţe pentru papuci deschiși 
din alamă 0,5-6mm2 1

53M2C2 matriţe pentru serie m620 1

53M02F matriţe pentru quick connectors 
0,5-2,5mmq 1

53M03C matriţe pentru rg 58-59-62 1
53KPBF kit crimpar+5 matriţe 1
53K000 Carcasă goală pentru CRIMPAR 1

SERTIZARE • MECANICĂ SCURT MATRIX

Articol Descriere Buc

53816 Presă pentru tuburi capăt - inserare 
frontala - 0,08-16mm2 1

5382 Presă pentru tuburi capăt - 
inserare laterala - 0,08-16mm2 1

SERTIZARE • MECANICĂ 
AUTOMATICĂ PENTRU TUBURI

Articol Descriere Buc

5375
Cu patru porturi tub pentru secţiuni 
0,5 la 2,5 cu posibilitate schimb 
rapid și ușor

1

SERTIZARE • MECANICĂ PENTRU 
CONECTORI RJ

Articol Descriere Buc

549 Presă pentru conectori rj plugs 
11-12-14-22-45 1

PRESE
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SERTIZARE • MECANICĂ MANETĂ 
MARE

Articol Descriere Buc

510 Prese mecanice pentru papuci 
neizolaţi 6 ÷ 50 standard 1

511 Prese mecanice pentru papuci 
neizolaţi 6 ÷ 50 din 1

512 Prese mecanice pentru papuci 
neizolaţi 10 ÷ 120 standard 1

513 Prese mecanice pentru papuci 
neizolaţi 10 ÷ 120 din 1

523 Scule industriale pentru papuci 
neizolaţi 10 ÷ 120mm2 1

524 Scule industriale pentru papuci 
neizolaţi 0,5 ÷ 10mm2 1

525 Scule industriale pentru papuci 
neizolaţi 2,5 ÷ 16mm2 1

526 Scule industriale pentru papuci 
neizolaţi standard 10-16-25-35mm2 1

527 Scule industriale pentru papuci 
25-35-50mm2 1

528 Scule industriale pentru tuburi de 
capăt 0,5 ÷ 6mm2 1

529 Scule industriale pentru conexiuni 
“C” 6 ÷ 10mm2 1

582 Prese mecanice 10-150mm2 1

SERTIZARE • PNEUMATICĂ

Articol Descriere Buc

1661 Presă pneumatică 0,5-6mm2  

(20-10 awg) 1

16187 Poziţionatori pentru scula BM1661 
Pentru papuci din alamă deschis 1

16250 Poziţionatori pentru scula BM1661 
Pentru papuci din alamă deschisfor 1

500D Matriţe pentru scula BM1661 
-Tăietor pentru Cu 1

531D Matriţe pentru scula BM1661 
-Neizolat deschis 1

534D Matriţe pentru scula BM1661 -Izolat 1

535D Matriţe pentru scula BM1661 
-Neizolat 1

537D Matriţe pentru scula BM1661 
-Tuburi de capăt de cablu 1

539D Matriţe pentru scula BM1661 
-Tuburi de capăt de cablu 1

543D Matriţe pentru scula BM1661 
-Pentru terminali coax 1

SERTIZARE • HIDRAULICĂ

Articol Descriere Buc

182
Presă hidraulică manuală 50 kN 
Matriţe pentru papuci neizolaţi 10 
÷ 240mm2 Matriţe pentru conexiuni 
“C”16 ÷ 35mm2 Trusă de scule

1

1824
Presă hidraulică manuală 50 kN 
Matriţe pentru papuci neizolaţi 10 
÷ 185mm2 Matriţe pentru conexiuni 
“C”16 ÷ 35mm2 Trusă de scule

1

182P Presă 50 kN cu trusă de scule 1

183

assortment with: hand hydraulic 
press 80 kn dies-set for uninsulated 
terminals 10 ÷ 240mm2 dies-set 
for c derivatr 16 ÷ 95mm2 carrying 
case

1

183P Presă 80 kN cu trusă de scule 1
184 Presă hidraulică manuală 125 kN 1
186 Presă hidraulică manuală 130 kN 1

SCULE DE TĂIAT MECANICE ȘI 
HIDRAULICE MECANICĂ

575

571

Articol Descriere Buc

568
sculă de tăiat cablu de impact 
al - pt cablu cu cu diametru până 
ø 35mm2

5681
sculă de tăiat cablu de impact 
al - pt cablu cu cu diametru până 
ø 60mm2

570
sculă de tăiat cablu de impact 
al - pt cablu cu cu diametru până 
ø 120mm 

571
sculă de tăiat cablu de impact 
al - pt cablu cu cu diametru până 
ø 120mm 

572
sculă de tăiat cablu de impact 
al - pt cablu cu cu diametru până 
ø 400mm 

575
sculă de tăiat cablu de impact 
al - pt cablu cu cu diametru până 
ø 32mm 

576
sculă de tăiat cablu cu clichet 
al - pt cablu cu cu diametru până 
ø 50mm 

SCULE DE TĂIAT MECANICE ȘI 
HIDRAULICE MECANICĂ

Articol Descriere Buc

187 scule manuale hidraulice de tăiat 
cablu cu/al 1

188 scule manuale hidraulice de tăiat 
cablu cu/al 1

189 scule manuale hidraulice de tăiat 
cablu cu/al 1

PRESA DE GAURIT HIDRAULICA 
TĂIETOR ȘI GĂURITOR CU ȘINĂ DIN

Articol Descriere Buc

2691 tăietor și găuritor cu șină conform 
standard din 1

26912 reazam pentru ghiduri de șină 1

26913 set de prelungitori pentru scula 
BM2691 1

26914 kit hidraulică pentru BM2691 1
269111 en 50035 1
269112 en 50022 - 7,5mm 1
269113 en 50022 - 15mm 1
269114 en 50045 1
269121 ghid pentru șina en 50035 1
269122 ghid pentru șina en 50022 1
269123 ghid pentru șina en 50045 1

PRESA DE GAURIT HIDRAULICA 
MECANICĂ

Articol Descriere Buc

18506 clește de găurit tablă - 6mm 1
18508 clește de găurit tablă - 8mm 1

18516 clește de găurit tablă piesă de 
schimb găuritor x 18506 1

18518 clește de găurit tablă piesă de 
schimb găuritor x 18508 1
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PRESA DE GAURIT HIDRAULICA 
HIDRAULICE

Articol Descriere Buc

185
in valiza de pastrare. rotund max 
72mm, patrat max 66x68mm, 
rectangular max 46x72mm

1

1856
kit complet de BM185: stante ro-
tunde ø: 15,5-19,5-22,5- 26,5-30,5; 
pivot centrator ø 11mm

1

PRESA DE GAURIT HIDRAULICA 
HIDRAULICE

Articol Descriere Buc

168 ø 16,2 - 20,4 - 25,5 - 32,5 - 40,5mm 
trusă de scule. masă: 3 kg 1

PRESĂ MULTI-HEAD

Articol Descriere Buc

200A Presă hidraulică manuală 50 kN 
multi-head 1

200T adaptor tip ghilotină pentru BM200 1
200F perforatoare pentru BM200 1

200 presă hidraulică manuală 3x1 
domeniu de presare: 10a 240mm2 1

200PA presă hidraulică manuală domeniu 
de presare: 10a 240mm2 1

200PF presă hidraulică manuală cu 
adaptor de îndoire și găurire 1

200PT
presă hidraulică manuală cu 
adaptor tip ghilotină pentru cablu 
din cu

1

200CC adaptator pentru pompe BM200 1

POMPA AUTOMATA

Articol Descriere Buc

1600 pumpă picior hidraulică presiune 
max 700 bar masă: 13 kg 1

161 box metalic pentru scula BM1600 1

162
pumpă pneumohidraulică 
presiunea aerului de lucru: 6-10 
bar masă: 4 kg

1

163
pompă electrohidraulică complet 
automat cu comanda la pedala. 
presiune max 700 bar masă: 13 kg

1

SERTIZARE ADAPTOR PENTRU 
SERTIZARE

Articol Descriere Buc

270
Domeniu de presare: 10 a 630mm2 

Cu posibilitate de reglare pentru 
diferite sarcini, găurire, la matrițe 

1

283
Domeniu de presare: 10 a 240mm2. 
Forța de compresiune pe matrițe: 
80 kN Utizabil cu matrițele sculei 
BM183

1

284
Domeniu de presare: 10 a 400mm2. 
Forța de compresiune pe matrițe: 
120 kN. Utizabil cu matrițele sculei 
BM184

1

286
Domeniu de presare: 10 a 400mm2. 
Forța de compresiune pe matrițe: 
130 kN. Utizabil cu matrițele sculei 
BM186

1

SCULE DE TĂIAT MECANICE ȘI 
HIDRAULICE ADAPTOR PENTRU 
SERTIZARE

Articol Descriere Buc

287
adaptor tip ghilotină pentru cable 
și bare cu conexiune hidraulică 
rapidă și cu trusă port

1

288
adaptor tip ghilotină pentru cable 
din cu sau aliminiu cu conexiune 
hidraulică rapidă și cu trusă 
diametru max. 85mm

1

289
adaptor tip ghilotină pentru cable 
din cu sau aliminiu cu conexiune 
hidraulică rapidă și cu trusă 
diametru max.110mm

1

PRESA DE GAURIT HIDRAULICA 
ADAPTOR PENTRU SERTIZARE

Articol Descriere Buc

265 adaptor de găurire pentru table 
de oțel 1

267 pentru pumpa hidraulică picior 
BM1600 și pumpa BM162 1

26708 perforatoare pentru 9mm x 8m 1
26710 perforatoare pentru 11mm x 10m 1
26711 perforatoare pentru 11x17 1
26714 perforatoare pentru 14mm x 12m 1
26715 perforatoare pentru 9x15 1
26717 perforatoare pentru 17,5x22 1
26718 perforatoare pentru 18mm x 16m 1
26719 perforatoare pentru 13,5x19 1
26722 perforatoare pentru 22mm x 20m 1
267E perforatoare pentru per 163 1
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MATRICI

MATRICI SERIA 82 • PENTRU UNELTE

COMPATIBILITATE
- BM 582 (*) (matrice scula sertizare mecanica) 
- BM 200/200PA (matrice scula sertizare hidraulica cap multifunctional)
- BM 182/182P/1823/1824 (matrice scula sertizare hidraulica)
- BM 200A (cap sertizare pentru scula sertizare manuala hidraulica cap multifunctional)

Pentru toate Pentru conductor Cupru

Rotunjiti
Neizolate

(terminali deschisi, conectori cuplaj, 
conectori racord paralel)

Neizolat clasa 6
(terminale deschise)

DIN
46235, 46234, 46267/1

(terminale deschise,conectori cuplaj)

Medie Tensiune
(terminale deschise,conectori cuplaj)

mm2 Tip matrice Tip matrice ID Tip matrice ID Tip matrice ID Tip matrice ID
10 --- 182010 7 182010 7 182310 6 --- - -
16 --- 182016 7,5 182016 7,5 182316 8 --- - -
25 --- 182025 9 182025 9 182325 10 182325 10
35 --- 182035 11 182035 11 182335 12

182035 12
50 182550 182035 12 182435 13 182335 14
70 182570 182025 14 182016 16 182325 16 182016 16
95 182595 182016 16 182010 18 182316 18 182015 20
120 182512 182010 18 182015 20 182310 20

182018 22
150 182515 182015 20 182018 22 182018 22
185 --- 182018 22 182024 25 182024 25 --- - -
240 --- 182024 25 --- - - --- - - --- - -

Pentru conductor Cupru Pentru conductor Aluminiu

Izolate
(terminali deschisi, conectori 

cuplaj, conectori paralel)
Shunt C Pini Neizolati

(bimetalici)

DIN 48201
(conectori deschisi,binetaici  

de jonctiune)

mm2 Tip matrice Tip matrice Tip matrice Tip matrice ID Tip matrice ID
10 182110 182210 --- - --- - - --- - -
16 182116

182225
--- -

182450 15 182035 12
25 182125 --- -
35 182135 182235 --- -

182015 20

182435 13
50 182150 --- 182650 182450 15
70 182170 --- 182670 182010 18
95 182195 --- 182695 182495 21
120 --- --- 182612

182024 25
182018 22

150 --- --- 182615 182024 25
185 --- --- --- - --- - - --- - -
240 --- --- --- - --- - - --- - -

(*) Pana la 150 mm2 pentru terminali neizolati si peste 120 mm2 pentru terminali DIN

Cheia simbolurilor 

 compresie hexagonala
 compresie continut radial

 compresie ovala
 compresie trapezoidala
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MATRICI SERIA 83 • PENTRU UNELTE

COMPATIBILITATE
- BM 183/183P (Scula sertizare hidraulica manuala)
- BM 383 (Scula sertizare hidraulica cu baterie)
- BM 283 (Cap sertizare)

Pentru toate Pentru conductor Cupru

Rotunjiti
Neizolate

(terminali deschisi, conectori cuplaj, 
conectori racord paralel)

Neizolat clasa 6
(terminale deschise)

DIN
46235, 46234, 46267/1

(terminale deschise,conectori cuplaj)

Medie Tensiune
(terminale deschise,conectori cuplaj)

mm2 Tip matrice Tip matrice ID Tip matrice ID Tip matrice ID Tip matrice ID
10 --- 183010 7 183010 7 183310 6 --- - -
16 --- 183016 7,5 183016 7,5 183316 8 --- - -
25 --- 183025 9 183025 9 183325 10 183325 10
35 --- 183035 11 183035 11 183335 12

183050 12
50 183550 183050 12 183435 13 183350 14
70 183570 183050 14 183035 16 183350 16 183035 16
95 183595 183035 16 183025 18 183335 18 183016 20
120 183512 183025 18 183016 20 183325 20

183010 22
150 183515 183016 20 183010 22 183316 22
185 --- 183010 22 183024 25 183310 25 --- - -
240 --- 183024 25 --- - - 183324 28 183324 28 -

Pentru conductor Cupru Pentru conductor Aluminiu

Izolate
(terminali deschisi, conectori 

cuplaj, conectori paralel)
Shunt C Pini izolirani

(bimetallic)

DIN 48201
(conectori deschisi,binetaici  

de jonctiune)

mm2 Tip matrice Tip matrice Tip matrice Tip matrice ID Tip matrice ID
10 183110 183210 --- - --- - - --- - -
16 183116

183225
--- -

183450 15 183050 12
25 183125 --- -
35 183135 183235 --- -

183016 20

183435 13
50 183150

183270
183650 183450 15

70 183170 183670 183025 18
95 183195 183295 183695 183495 21
120 --- - --- - 183612

183024 25
183010 22

150 --- - --- - 183615 183024 25
185 --- - --- - --- - --- - - 183324 28
240 --- - --- - --- - --- - - --- - -

Cheia simbolurilor 

 compresie hexagonala
 compresie continut radial

 compresie ovala
 compresie trapezoidala
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MATRICI SERIA 84 • PENTRU UNELTE

COMPATIBILITATE
- BM 184/186 (Scula sertizare hidraulica manuala)
- BM 384 (Scula sertizare hidraulica cu baterie)
- BM 284/286 (Capete sertizare)

Pentru toate Pentru conductor Cupru

Rotunjiti
Neizolate

(terminali deschisi, conectori cuplaj, 
conectori racord paralel)

Neizolat clasa 6
(terminale deschise)

DIN
46235, 46234, 46267/1

(terminale deschise,conectori cuplaj)

Medie Tensiune
(terminale deschise,conectori cuplaj)

mm2 Tip matrice Tip matrice ID Tip matrice ID Tip matrice ID Tip matrice ID
10 --- 184010 7 184010 7 184310 6 --- - -
16 --- 184016 7,5 184016 7,5 184316 8 --- - -
25 --- 184025 9 184025 9 184325 10 184325 10
35 --- 184035 11 184035 11 184050 12

184050 12
50 184550 184050 12 184435 13 184070 14
70 184570 184070 14 184095 16 184095 16 184095 16
95 184595 184095 16 184012 18 184012 18 184015 20
120 184512 184012 18 184015 20 184015 20

184018 22
150 184515 184015 20 184018 22 184018 22
185 184518 184018 22 184024 25 184024 25

184030 28240 184524 184024 25 --- - - 184030 28
300 184530 184030 28 --- - - 184040 35
400 184540 184040 35 --- - - --- - - 184040 35

Pentru conductor Cupru Pentru conductor Aluminiu

Izolate
(terminali deschisi, conectori 

cuplaj, conectori paralel)
Shunt C Pini Neizolati

(bimetalici)

DIN 48201
(conectori deschisi,binetaici  

de jonctiune)

mm2 Tip matrice Tip matrice Tip matrice Tip matrice ID Tip matrice ID
10 184110 184210 --- - --- - - --- - -
16 184116

184225
--- -

184050 15 184050 12
25 184125 --- -
35 184135 184235 --- -

184015 20

184435 13
50 184150

184270
184650 184450 15

70 184170 184670 184012 18
95 184195 184295 184695 184495 21
120 184112

184212
184612

184024 25
184018 22

150 184115 184615 184024 25
185 184118 --- - --- - 184030 28 184030 28
240 184124 --- - --- - 184424 32 184424 32
300 --- - --- - --- - --- - - --- - -
400 --- - --- - --- - --- - - --- - -

ADAPTOR Articol Descriere

18694 Matrice adaptor serie 84 pentru coduriele 186 si 286

Cheia simbolurilor 

 compresie hexagonala
 compresie continut radial

 compresie ovala
 compresie trapezoidala
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MATRICI SERIA 86 • PENTRU UNELTE  
• PENTRU MARCATOR ADANC

COMPATIBILITATE
- BM 186 (Scula sertizare hidraulica manuala)
- BM 286 (cap sertizare)

Pentru conductori din Aluminiu DIN 48201

Matrice sustinere
Fig. 1

Matrice
Fig. 2

Marcator
Fig. 3

Suport matrice
Fig. 4

pentru terminale 
deschise 

pentru conectori 
cuplaj

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

mm2 Articol Articol Articol Articol Articol

35

18692
186750 186850 186450

18691

50
70 186770 186870

186470
95

186715 186815120

18693
186415

150
185

186724 186824 186424
240

MATRICI SERIA 70 • CAPETE PENTRU POMPE PANA LA 
630 mm2

COMPATIBILITATE
- BM 270 (cap sertizare)

Articol Descriere

735 Matrice pentru shunt C cu sectiuni 16-16 si 25-25 mm2

716 Matrice pentru shunt C cu sectiuni 35-35 mm2

770 Matrice pentru shunt C cu sectiuni 50-50 si 70-70 mm2

795 Matrice pentru shunt C cu sectiuni 95-95, 120-120 si 150-185 mm2
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PRESA DE GAURIT HIDRAULICA 
PERFORATOARE • SERIE T

Articol Descriere Buc

301 pin ø 11mm 1
302 pin ø 16mm 1
303 pin ø 22mm 1
304 pin ø 27mm 1

T1550 perforatoare - serie t - rotunde 
15,5mm 1

T1600 perforatoare - serie t - rotunde 
16,2mm 1

T1700 perforatoare - serie t - rotunde 
17mm 1

T1950 perforatoare - serie t - rotunde 
19,5mm 1

T2000 perforatoare - serie t - rotunde 
20,4mm 1

T2100 perforatoare - serie t - rotunde 
21mm 1

T2250 perforatoare - serie t - rotunde 
22,5mm 1

T2400 perforatoare - serie t - rotunde 
24mm 1

T2550 perforatoare - serie t - rotunde 
25,4mm 1

T2650 perforatoare - serie t - rotunde 
26,5mm 1

T2850 perforatoare - serie t - rotunde 
28,5mm 1

T3050 perforatoare - serie t - rotunde 
30,50mm 1

T3250 perforatoare - serie t - rotunde 
32,5mm 1

T3500 perforatoare - serie t - rotunde 
35mm 1

T3850 perforatoare - serie t - rotunde 
38,5mm 1

T4000 perforatoare - serie t - rotunde 
40,5mm 1

T4200 perforatoare - serie t - rotunde 
42mm 1

T4500 perforatoare - serie t - rotunde 
45mm 1

T4800 perforatoare - serie t - rotunde 
48mm 1

T5050 perforatoare - serie t - rotunde 
50,5mm 1

T5400 perforatoare - serie t - rotunde 
54mm 1

T5550 perforatoare - serie t - rotunde 
55mm 1

T5700 perforatoare - serie t - rotunde 
57mm 1

T6050 perforatoare - serie t - rotunde 
60,5mm 1

T6200 perforatoare - serie t - rotunde 
62mm 1

T6500 perforatoare - serie t - rotunde 
65mm 1

T7050 perforatoare - serie t - rotunde 
70,5mm 1

T7200 perforatoare - serie t - rotunde 
72mm 1

T7500 perforatoare - serie t - rotunde 
75mm 1

T8050 perforatoare - serie t - rotunde 
80,5mm 1

T9100 perforatoare - serie t - rotunde 
91mm 1

T1050 perforatoare - serie t - rotunde 
105mm 1

T1150 perforatoare - serie t - rotunde 
115mm 1

PRESA DE GAURIT HIDRAULICA 
PERFORATOARE • SERIE Q

Articol Descriere Buc

310 pin ø 8mm 1
311 pin ø 12mm 1
312 pin ø 14mm 1
313 pin ø 20mm 1
314 pin ø 22mm 1

Q20 perforatoare - serie q - scurtă  
ø 20mm 1

Q24 perforatoare - serie q - scurtă  
ø 24mm 1

Q30 perforatoare - serie q - scurtă  
ø 30mm 1

Q40 perforatoare - serie q - scurtă  
ø 40mm 1

Q46 perforatoare - serie q - scurtă  
ø 46mm 1

Q50 perforatoare - serie q - scurtă  
ø 50mm 1

Q57 perforatoare - serie q - scurtă  
ø 50mm 1

Q68 perforatoare - serie q - scurtă  
ø 68mm 1

Q92 perforatoare - serie q - scurtă  
ø 92mm 1

PRESA DE GAURIT HIDRAULICA 
PERFORATOARE • SERIE R

Articol Descriere Buc

320 pin ø 8mm 1
321 pin ø 12mm 1
322 pin ø 14mm 1
323 pin ø 20mm 1
324 pin ø 22mm 1

R2036 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 20x36mm 1

R2226 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 22x26mm 1

R2230 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 22x30mm 1

R2236 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 22x36mm 1

R2242 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 22x42mm 1

R2249 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 22x49mm 1

R2345 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 23x45mm 1

R2445 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 24x45mm 1

R2658 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 26x58mm 1

R2951 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 29x51mm 1

R2971 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 29x71mm 1

R3046 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 30x46mm 1

R3251 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 32x51mm 1

R3276 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 32x76mm 1

R3646 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 36x46mm 1

R3752 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 37x52mm 1

R3757 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 37x57mm 1

R3797 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 37x97mm 1

R3865 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 38x65mm 1

R4672 perforatoare - serie r - rectangular 
ø 46x72mm 1
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NYLON • TIP METRIC IP68 STANDARD

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

4912 presetupă nylon ip68 m12 gri 
ral7035 50

4912N presetupă nylon ip68 m12 negru 
ral9005 50

4917 presetupă nylon ip68 m16 gri 
ral7035 50

4917N presetupă nylon ip68 m16 negru 
ral9005 50

4920 presetupă nylon ip68 m20 gri 
ral7035 25

4920N presetupă nylon ip68 m20 negru 
ral9005 25

4925 presetupă nylon ip68 m25 gri 
ral7035 25

4925N presetupă nylon ip68 m25 negru 
ral9005 25

4932 presetupă nylon ip68 m32 gri 
ral7035 20

4932N presetupă nylon ip68 m32 negru 
ral9005 20

4940 presetupă nylon ip68 m40 gri 
ral7035 10

4940N presetupă nylon ip68 m40 negru 
ral9005 10

4950 presetupă nylon ip68 m50 gri 
ral7035 5

4950N presetupă nylon ip68 m50 negru 
ral9005 5

4963 presetupă nylon ip68 m63 gri 
ral7035 5

4963N presetupă nylon ip68 m63 negru 
ral9005 5

NYLON • TIP METRIC IP68 CU 
CONTRAPIULIȚĂ

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

4712 presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m12 gri ral7035 25

4712N presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m12 negru ral9005 25

4717 presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m16 gri ral7035 25

4717N presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m16 negru ral9005 25

4720 presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m20 gri ral7035 25

4720N presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m20 negru ral9005 25

4725 presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m25 gri ral7035 20

4725N presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m25 negru ral9005 20

4732 presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m32 gri ral7035 20

4732N presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m32 negru ral9005 20

4740 presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m40 gri ral7035 10

4740N presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m40 negru ral9005 10

4750 presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m50 gri ral7035 5

4750N presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m50 negru ral9005 5

4763 presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m63 gri ral7035 5

4763N presetupă nylon ip68 cu contrapiu-
liță hexagonală m63 negru ral9005 5

NYLON • TIP METRIC IP68 FIR LUNG

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

4912L presetupă nylon ip68 m12 gri 
ral7035 fir lung 25

4912LN presetupă nylon ip68 m12 negru 
ral9005 fir lung 25

4917L presetupă nylon ip68 m16 gri 
ral7035 fir lung 25

4917LN presetupă nylon ip68 m16 negru 
ral9005 fir lung 25

4920L presetupă nylon ip68 m16 gri 
ral7035 fir lung 10

4920LN presetupă nylon ip68 m20 negru 
ral9005 fir lung 10

4925L presetupă nylon ip68 m25 gri 
ral7035 fir lung 10

4925LN presetupă nylon ip68 m25 negru 
ral9005 fir lung 10

4932L presetupă nylon ip68 m32 gri 
ral7035 fir lung 10

4932LN presetupă nylon ip68 m32 negru 
ral9005 fir lung 10

4940L presetupă nylon ip68 m40 gri 
ral7035 fir lung 5

4940LN presetupă nylon ip68 m40 negru 
ral9005 fir lung 5

4950L presetupă nylon ip68 m50 gri 
ral7035 fir lung 3

4950LN presetupă nylon ip68 m50 negru 
ral9005 fir lung 3

4963L presetupă nylon ip68 m63 gri 
ral7035 fir lung 3

4963LN presetupă nylon ip68 m63 negru 
ral9005 fir lung 3

NYLON • TIP METRIC IP68 CU SPIRAL

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

4912S presetupă nylon ip68 m12 gri 
ral7035 cu spiral 25

4912SN presetupă nylon ip68 m12 negru 
ral9005 cu spiral 25

4917S presetupă nylon ip68 m16 gri 
ral7035 cu spiral 25

4917SN presetupă nylon ip68 m16 negru 
ral9005 cu spiral 25

4920S presetupă nylon ip68 m20 gri 
ral7035 cu spiral 10

4920SN presetupă nylon ip68 m20 negru 
ral9005 cu spiral 10

4925S presetupă nylon ip68 m25 gri 
ral7035 cu spiral 10

4925SN presetupă nylon ip68 m25 negru 
ral9005 cu spiral 10

NYLON • TIP METRIC CONTRAPIULIȚE 
HEXAGONALE

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

4812 contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m12 100

4812N contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m12 negru 100

4817 contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m16 100

4817N contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m16 negru 100

4820 contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m20 100

4820N contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m20 negru 100

4825 contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m25 100

4825N contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m25 negru 100

4832 contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m32 50

4832N contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m32 negru 50

4840 contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m40 25

4840N contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m40 negru 25

4850 contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m50 25

4850N contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m50 negru 25

4863 contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m63 10

4863N contrapiulițe hexagonale 
nylon+fiberglass m63 negru 10

PRESETUPE
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NYLON • TIP METRIC IP56 FIȘE OARBE

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

4612 fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m12 100

4612N fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m12 negru 100

4616 fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m16 100

4616N fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m16 negru 100

4620 fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m20 100

4620N fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m20 negru 100

4625 fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m25 100

4625N fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m25 negru 100

4632 fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m32 100

4632N fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m32 negru 100

4640 fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m40 50

4640N fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m40 negru 50

4650 fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m50 50

4650N fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m50 negru 50

4663 fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m63 25

4663N fișe oarbe filetate nylon+fiberglass 
ip56 m63 negru 25

NYLON • TIP METRIC INEL DE CAUCIUC

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

4912G inel de etanșare din cauciuc m12 100
4917G inel de etanșare din cauciuc m16 100
4920G inel de etanșare din cauciuc m20 100
4925G inel de etanșare din cauciuc m25 100
4932G inel de etanșare din cauciuc m32 100
4940G inel de etanșare din cauciuc m40 100
4950G inel de etanșare din cauciuc m50 100
4963G inel de etanșare din cauciuc m63 100

NYLON • TIP PG IP68 STANDARD

 TIP PG

Articol Descriere Buc

4007 presetupă nylon ip68 pg7 gri 
ral7035 50

4007N presetupă nylon ip68 pg7 negru 
ral9005 50

4009 presetupă nylon ip68 pg9 gri 
ral7035 50

4009N presetupă nylon ip68 pg9 negru 
ral9005 50

4011 presetupă nylon ip68 pg11 gri 
ral7035 25

4011N presetupă nylon ip68 pg11 negru 
ral9005 25

4013 presetupă nylon ip68 pg13,5 gri 
ral7035 25

4013N presetupă nylon ip68 pg13,5 negru 
ral9005 25

4016 presetupă nylon ip68 pg16 gri 
ral7035 25

4016N presetupă nylon ip68 pg16 negru 
ral9005 25

4021 presetupă nylon ip68 pg21 gri 
ral7035 20

4021N presetupă nylon ip68 pg21 negru 
ral9005 20

4029 presetupă nylon ip68 pg29 gri 
ral7035 10

4029N presetupă nylon ip68 pg29 negru 
ral9005 10

4036 presetupă nylon ip68 pg36 gri 
ral7035 5

4036N presetupă nylon ip68 pg36 negru 
ral9005 5

4042 presetupă nylon ip68 pg42 gri 
ral7035 5

4042N presetupă nylon ip68 pg42 negru 
ral9005 10

4048 presetupă nylon ip68 pg48 gri 
ral7035 5

4048N presetupă nylon ip68 pg48 negru 
ral9005 5

4307 presetupă nylon ip68 pg7 gri 
ral7001 50

4309 presetupă nylon ip68 pg9 gri 
ral7001 50

4311 presetupă nylon ip68 pg11 gri 
ral7001 25

4313 presetupă nylon ip68 pg13,5 gri 
ral7001 25

4316 presetupă nylon ip68 pg16 gri 
ral7001 25

4321 presetupă nylon ip68 pg21 gri 
ral7001 20

4329 presetupă nylon ip68 pg29 gri 
ral7001 10

4336 presetupă nylon ip68 pg36 gri 
ral7001 5

4342 presetupă nylon ip68 pg42 gri 
ral7001 5

4348 presetupă nylon ip68 pg48 gri 
ral7001 5

NYLON • TIP PG IP68 CU 
CONTRAPIULIȚĂ

 TIP PG

Articol Descriere Buc

4707
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 7 gri 
ral7035 

10

4707N
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 7 
ral9005 

10

4709
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 9 gri 
ral7035 

10

4709N
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 9 
ral9005 

10

4711
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 11 gri 
ral7035 

10

4711N
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 11 
ral9005 

10

4713
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 13,5 
gri ral7035 

10

4713N
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 13,5 
ral9005 

10

4716
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 16 gri 
ral7035 

10

4716N
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 16 
ral9005 

10

4721
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 21 gri 
ral7035 

10

4721N
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 21 
ral9005 

10

4729
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 29 gri 
ral7035 

10

4729N
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 29 
ral9005 

10

4736
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 36 gri 
ral7035 

5

4736N
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 36 
ral9005 

5

4742
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 42 gri 
ral7035 

5

4742N
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg42 
ral9005 

5

4748
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg 48 gri 
ral7035 

5

4748N
presetupă nylon ip68 cu 
contrapiuliță hexagonală pg48 
ral9005 

5
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NYLON • TIP PG IP68 DETENSIONATE

 TIP PG

Articol Descriere Buc

4907 presetupă nylon ip68 pg 7 gri 
ral7035 50

49071 presetupă nylon ip68 pg 7 negru 
ral9005 50

4909 presetupă nylon ip68 pg 9 gri 
ral7035 50

49091 presetupă nylon ip68 pg 9 negru 
ral9005 50

4911 presetupă nylon ip68 pg 11 gri 
ral7035 50

49111 presetupă nylon ip68 pg 11 negru 
ral9005 50

4913 presetupă nylon ip68 pg 13,5 gri 
ral7035 50

49131 presetupă nylon ip68 pg 13,5 
negru ral9005 50

4916 presetupă nylon ip68 pg 16 gri 
ral7035 50

4921 presetupă nylon ip68 pg 21 gri 
ral7035 25

4929 presetupă nylon ip68 pg 29 gri 
ral7035 20

4936 presetupă nylon ip68 pg 36 gri 
ral7035 10

49161 presetupă nylon ip68 pg 16 negru 
ral9005 50

49211 presetupă nylon ip68 pg 21 negru 
ral9005 25

49291 presetupă nylon ip68 pg 29 negru 
ral9005 20

49361 presetupă nylon ip68 pg 36 negru 
ral9005 10

NYLON • TIP PG IP68 FIR LUNG

 TIP PG

Articol Descriere Buc

4007L presetupă nylon ip68 gri ral7035 
fir lung 25

4007LN presetupă nylon ip68 negru ral9005 
fir lung 25

4009L presetupă nylon ip68 gri ral7035 
fir lung 25

4009LN presetupă nylon ip68 negru ral9005 
fir lung 25

4011L presetupă nylon ip68 gri ral7035 
fir lung 25

4011LN presetupă nylon ip68 negru ral9005 
fir lung 25

4013L presetupă nylon ip68 gri ral7035 
fir lung 10

4013LN presetupă nylon ip68 negru ral9005 
fir lung 10

4016L presetupă nylon ip68 gri ral7035 
fir lung 10

4016LN presetupă nylon ip68 negru ral9005 
fir lung 10

4021L presetupă nylon ip68 gri ral7035 
fir lung 10

4021LN presetupă nylon ip68 negru ral9005 
fir lung 10

4029L presetupă nylon+fiberglass ip68 gri 
ral7035 fir lung 10

4029LN presetupă nylon+fiberglass ip68 
negru ral9005 fir lung 10

4036L presetupă nylon+fiberglass ip68 gri 
ral7035 fir lung 5

4036LN presetupă nylon+fiberglass ip68 
negru ral9005 fir lung 5

4042L presetupă nylon+fiberglass ip68 gri 
ral7035 fir lung 10

4042LN presetupă nylon+fiberglass ip68 
negru ral9005 fir lung 3

4048L presetupă nylon+fiberglass ip68 gri 
ral7035 fir lung 5

4048LN presetupă nylon+fiberglass ip68 
negru ral9005 fir lung 3

NYLON • TIP PG IP68 CU SPIRAL

 TIP PG

Articol Descriere Buc

4007S presetupă nylon ip68 gri ral7035 
cu spiral 25

4007SN presetupă nylon ip68 negru ral9005 
cu spiral 25

4009S presetupă nylon ip68 gri ral7035 
cu spiral 25

4009SN presetupă nylon ip68 negru ral9005 
cu spiral 25

4011S presetupă nylon ip68 gri ral7035 
cu spiral 10

4011SN presetupă nylon ip68 negru ral9005 
cu spiral 10

4013S presetupă nylon ip68 gri ral7035 
cu spiral 10

4013SN presetupă nylon ip68 negru ral9005 
cu spiral 10

4016S presetupă nylon ip68 gri ral7035 
cu spiral 10

4016SN presetupă nylon ip68 negru ral9005 
cu spiral 10

4021S presetupă nylon+fiberglass ip68 gri 
ral7035 cu spiral 10

4021SN presetupă nylon+fiberglass ip68 
negru ral9005 cu spiral 10

NYLON • TIP PG IP54 + FIBRA DE STICLA

 TIP PG

Articol Descriere Buc

3596 presetupă nylon+fiberglass ip54 pg 
7 gri ral7035 50

3597 presetupă nylon+fiberglass ip54 pg 
9 gri ral7035 50

3598 presetupă nylon+fiberglass ip54 pg 
11 gri ral7035 50

3599 presetupă nylon+fiberglass ip54 pg 
13,5 gri ral7035 50

3600 presetupă nylon+fiberglass ip54 pg 
16 gri ral7035 50

3601 presetupă nylon+fiberglass ip54 pg 
21 gri ral7035 25

3602 presetupă nylon+fiberglass ip54 pg 
29 gri ral7035 20

3603 presetupă nylon+fiberglass ip54 pg 
36 gri ral7035 10

3604 presetupă nylon+fiberglass ip54 pg 
42 gri ral7035 10

3605 presetupă nylon+fiberglass ip54 pg 
48 gri ral7035 5

NYLON • TIP PG CU CONTRAPIULIȚE

 TIP PG

Articol Descriere Buc

3696 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
7 gri ral7035 100

3697 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
9 gri ral7035 100

3698 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
11 gri ral7035 100

3699 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
13,5 gri ral7035 100

3700 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
16 gri ral7035 100

3701 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
21 gri ral7035 100

3702 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
29 gri ral7035 50

3703 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
36 gri ral7035 25

3704 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
42 gri ral7035 25

3705 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
48 gri ral7035 10
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NYLON • TIP PG CONTRAPIULIȚE 
HEXAGONALE

 TIP PG

Articol Descriere Buc

4807 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
7 gri ral7035 100

4807N contrapiulițe hexagonale pg 7 
negru ral9005 100

4809 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
9 gri ral7035 100

4809N contrapiulițe hexagonale pg 9 
negru ral9005 100

4811 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
11 gri ral7035 100

4811N contrapiulițe hexagonale pg 11 
negru ral9005 100

4813 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
13,5 gri ral7035 100

4813N contrapiulițe hexagonale pg 13,5 
negru ral9005 100

4816 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
16 gri ral7035 100

4816N contrapiulițe hexagonale pg 16 
negru ral9005 100

4821 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
21 gri ral7035 100

4821N contrapiulițe hexagonale pg 21 
negru ral9005 100

4829 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
29 gri ral7035 50

4829N contrapiulițe hexagonale pg 29 
negru ral9005 50

4836 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
36 gri ral7035 25

4836N contrapiulițe hexagonale pg 36 
negru ral9005 25

4842 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
42 gri ral7035 25

4842N contrapiulițe hexagonale pg 42 
negru ral9005 25

4848 contrapiulițe hexagonale nylon pg 
48 gri ral7035 10

4848N contrapiulițe hexagonale pg 48 
negru ral9005 10

NYLON • TIP PG IP56 FIȘE OARBE

 TIP PG

Articol Descriere Buc

4596 fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 7 gri ral7035 100

4596N fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 7 negru ral9005 100

4597 fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 9 gri ral7035 100

4597N fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 9 negru ral9005 100

4598 fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 11 gri ral7035 100

4598N fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 11 negru ral9005 100

4599 fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 13,5 gri ral7035 100

4599N fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 13,5 negru ral9005 100

4600 fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 16 gri ral7035 100

4600N fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 16 negru ral9005 100

4601 fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 21 gri ral7035 100

4601N fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 21 negru ral9005 100

4602 fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 29 gri ral7035 50

4602N fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 29 negru ral9005 50

4603 fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 36 gri ral7035 25

4603N fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 36 negru ral9005 25

4604 fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 42 gri ral7035 25

4604N fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 42 negru ral9005 25

4605 fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 48 gri ral7035 25

4605N fișe oarbe filetate poliamidă ip56 
pg 48 negru ral9005 25

NYLON • TIP PG INEL CAUCIUC

 TIP PG

Articol Descriere Buc

4907G inel de etanșare din cauciuc pg 7 100
4909G inel de etanșare din cauciuc pg 9 100
4911G inel de etanșare din cauciuc pg 11 100

4913G inel de etanșare din cauciuc  
pg 13,5 100

4916G inel de etanșare din cauciuc pg 16 100
4921G inel de etanșare din cauciuc pg 21 100
4929G inel de etanșare din cauciuc pg 29 100
4936G inel de etanșare din cauciuc pg 36 100
4942G inel de etanșare din cauciuc pg 42 100
4948G inel de etanșare din cauciuc pg 48 100

NYLON • TIP GAS IP54

 TIP GAS

Articol Descriere Buc

3451 presetupă gas 3/8 gri ral7035 100
3452 presetupă gas 1/2 gri ral7035 100
3453 presetupă gas 5/8 gri ral7035 100
3454 presetupă gas 3/4 gri ral7035 100
3455 presetupă gas 1” gri ral7035 50

NYLON • TIP GAS CONTRAPIULIȚE 
HEXAGONALE

 TIP GAS

Articol Descriere Buc

3461 contrapiulițe hexagonale gas 3/8 
gri ral7035 100

3462 contrapiulițe hexagonale gas 1/2 
gri ral7035 100

3463 contrapiulițe hexagonale gas 5/8 
gri ral7035 100

3464 contrapiulițe hexagonale gas 3/4 
gri ral7035 100

3465 contrapiulițe hexagonale gas 1” 
gri ral7035 50

DIN ALAMĂ NICHELATE TIP METRIC IP68 
STANDARD

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

2512 presetupă alamă nichelate ip68 
m12 100

2517 presetupă alamă nichelate ip68 
m16 100

2520 presetupă alamă nichelate ip68 
m20 100

2525 presetupă alamă nichelate ip68 
m25 100

2532 presetupă alamă nichelate ip68 
m32 40

2540 presetupă alamă nichelate ip68 
m40 20

2550 presetupă alamă nichelate ip68 
m50 12

2563 presetupă alamă nichelate ip68 
m63 7
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DIN ALAMĂ NICHELATE TIP METRIC IP68 
FIR LUNG 

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

2512L presetupă alamă nichelate ip68 
m12 25

2517L presetupă alamă nichelate ip68 
m16 25

2520L presetupă alamă nichelate ip68 
m20 25

2525L presetupă alamă nichelate ip68 
m25 25

2532L presetupă alamă nichelate ip68 
m32 10

2540L presetupă alamă nichelate ip68 
m40 5

2550L presetupă alamă nichelate ip68 
m50 5

2563L presetupă alamă nichelate ip68 
m63 5

DIN ALAMĂ NICHELATE TIP METRIC IP54

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

2812 presetupă alamă nichelate ip54 
m12 100

2816 presetupă alamă nichelate ip54 
m16 100

2820 presetupă alamă nichelate ip54 
m20 50

2825 presetupă alamă nichelate ip54 
m25 50

2832 presetupă alamă nichelate ip54 
m32 50

2840 presetupă alamă nichelate ip54 
m40 25

2850 presetupă alamă nichelate ip54 
m50 10

2863 presetupă alamă nichelate ip54 
m63 10

DIN ALAMĂ NICHELATE TIP METRIC 
CONTRAPIULIȚE HEXAGONALE

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

2712 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate ip68 m12 100

2716 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate ip68 m16 100

2720 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate ip68 m20 100

2725 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate ip68 m25 100

2732 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate ip68 m32 100

2740 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate ip68 m40 25

2750 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate ip68 m50 25

2763 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate ip68 m63 10

DIN ALAMĂ NICHELATE TIP METRIC IP68 
FIȘE OARBE

 TIP METRIC

Articol Descriere Buc

2612 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 m12 100

2616 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 m16 100

2620 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 m20 100

2625 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 m25 100

2632 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 m32 100

2640 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 m40 100

2650 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 M50 50

2663 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 m63 50

DIN ALAMĂ NICHELATE TIP PG IP68 
STANDARD

 TIP PG

Articol Descriere Buc

2507 presetupă alamă nichelate ip68 
pg 7 100

2509 presetupă alamă nichelate ip68 
pg 9 100

2511 presetupă alamă nichelate ip68 
pg 11 100

2513 presetupă alamă nichelate ip68 
pg 13,5 100

2516 presetupă alamă nichelate ip68 
pg 16 100

2521 presetupă alamă nichelate ip68 
pg 21 50

2529 presetupă alamă nichelate ip68 
pg 29 25

2536 presetupă alamă nichelate ip68 
pg 36 12

2542 presetupă alamă nichelate ip68 
pg 42 10

2548 presetupă alamă nichelate ip68 
pg 48 7

DIN ALAMĂ NICHELATE TIP PG IP68 
FIR LUNG

 TIP PG

Articol Descriere Buc

2507L presetupă alamă nichelate ip68 
pg 7 25

2509L presetupă alamă nichelate ip68 
pg 9 25

2511L presetupă alamă nichelate ip68 
pg 11 25

2513L presetupă alamă nichelate ip68 
pg 13,5 25

2516L presetupă alamă nichelate ip68 
pg 16 25

2521L presetupă alamă nichelate ip68 
pg 21 25

2529L presetupă alamă nichelate ip68 
pg 29 10

2536L presetupă alamă nichelate ip68 
pg 36 5

2542L presetupă alamă nichelate ip68 
pg 42 5

2548L presetupă alamă nichelate ip68 
pg 48 5
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DIN ALAMĂ NICHELATE TIP PG IP54 
STANDARD

 TIP PG

Articol Descriere Buc

2596 presetupă alamă nichelate ip54 
pg 7 100

2597 presetupă alamă nichelate ip54 
pg 9 100

2598 presetupă alamă nichelate ip54 
pg 11 100

2599 presetupă alamă nichelate ip54 
pg 13,5 50

2600 presetupă alamă nichelate ip54 
pg 16 50

2601 presetupă alamă nichelate ip54 
pg 21 50

2602 presetupă alamă nichelate ip54 
pg 29 50

2603 presetupă alamă nichelate ip54 
pg 36 20

2604 presetupă alamă nichelate ip54 
pg 42 5

2605 presetupă alamă nichelate ip54 
pg 48 5

DIN ALAMĂ NICHELATE TIP PG CU 
CONTRAPIULIȚE

 TIP PG

Articol Descriere Buc

2696 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate pg 7 100

2697 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate pg 9 100

2698 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate pg 11 100

2699 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate pg 13,5 100

2700 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate pg 16 100

2701 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate pg 21 100

2702 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate pg 29 100

2703 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate pg 36 50

2704 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate pg 42 10

2705 contrapiulițe hexagonale alamă 
nichelate pg 48 10

DIN ALAMĂ NICHELATE TIP PG IP56 FIȘE 
OARBE

 TIP PG

Articol Descriere Buc

2796 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 pg 7 100

2797 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 pg 9 100

2798 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 pg 11 100

2799 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 pg 13,5 100

2800 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 pg 16 100

2801 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 pg 21 100

2802 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 pg 29 100

2803 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 pg 36 50

2804 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 pg 42 50

2805 fișe oarbe filetate alamă nichelate 
ip68 pg 48 25

DIN ALAMĂ NICHELATE TIP GAS IP54

 TIP GAS

Articol Descriere Buc

2450 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 1/4 100

2451 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 3/8 100

2452 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 1/2 100

2453 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 5/8 100

2454 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 3/4 100

2455 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 1 50

2456 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 1 1/8 50

2457 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 1 1/4 25

2458 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 1 1/2 20

2459 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 2 20

24592 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 2 1/2 3

24593 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 3 3

DIN ALAMĂ NICHELATE TIP GAS 
CONTRAPIULIȚE HEXAGONALE

 TIP GAS

Articol Descriere Buc

2460 presetupă alamă nichelate gas 1/4 100
2461 presetupă alamă nichelate gas 3/8 100
2462 presetupă alamă nichelate gas 1/2 100
2463 presetupă alamă nichelate gas 5/8 100
2464 presetupă alamă nichelate gas 3/4 100
2465 presetupă alamă nichelate gas 1 50

2466 presetupă alamă nichelate 
gas 1 1/8 50

2467 presetupă alamă nichelate 
gas 1 1/4 25

2468 presetupă alamă nichelate 
gas 1 1/2 20

2469 presetupă alamă nichelate gas 2 20

24692 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 2 2/12 5

24693 presetupă alamă nichelate ip54 
gas 3 10

FIȘE OARBE FILETATE ȘI 
CONTRAPIULIȚE IP68

Articol Descriere Buc

4206 fișe oarbe filetate poliamidă ip68 
diam. 6 50

4213 fișe oarbe filetate poliamidă ip68 
diam. 13 50

4220 fișe oarbe filetate poliamidă ip68 
diam. 20 25

4228 fișe oarbe filetate poliamidă ip68 
diam. 28 25

4238 fișe oarbe filetate poliamidă ip68 
diam. 38 10

PRINDERE DE CABLU 

Articol Descriere Buc

M932 prindere de cablu poliamidă 100
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NYLON • STANDARD

Articol Descriere Buc

B0824 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 80x2,4 100

B1025 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 100x2,5 100

B1225 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 120x2,5 100

B1248 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 120x4,8 100

B1436 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 140x3,6 100

B1576 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 150x7,6 100

B1625 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 160x2,5 100

B1648 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 160x4,8 100

B1948 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 190x4,8 100

B2025 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 200x2,5 100

B2036 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 200x3,6 100

B2048 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 200x4,8 100

B2076 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 200x7,6 100

B2548 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 250x4,8 100

B2936 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 300x3,6 100

B2976 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 290x7,6 100

B3048 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 300x4,8 100

B3736 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 370x3,6 100

B3748 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 370x4,8 100

B3776 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 370x7,6 100

B3948 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 390x4,8 100

B4348 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 430x4,8 100

B4390 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 430x9 100

B4576 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 450x7,6 100

B5348 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 530x4,8 100

B5390 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 530x9 100

B5476 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 533x7,6 100

B7190 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 710x9 100

B7576 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 750x7,6 100

B7890 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 776x9 100

B8190 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 815x9 100

B1090 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 1020x9,0 100

B1290 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 1220x9,0 100

B1590 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 1530x9,0 100

NYLON • REZISTENT LA RAZELE UV

Articol Descriere Buc

N0824 bride de strângere / nylon 6,6 
naturale 80x2,4 100

N1025 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 100x2,5 100

N1225 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 120x2,5 100

N1248 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 120x4,8 100

N1436 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 140x3,6 100

N1576 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 150x7,6 100

N1625 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 160x2,5 100

N1648 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 160x4,8 100

N1948 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 190x4,8 100

N2025 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 200x2,5 100

N2036 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 200x3,6 100

N2048 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 200x4,8 100

N2076 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 200x7,6 100

N2548 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 250x4,8 100

N2936 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 300x3,6 100

N2976 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 290x7,6 100

N3048 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 300x4,8 100

N3736 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 370x3,6 100

N3748 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 370x4,8 100

N3776 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 370x7,6 100

N3948 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 390x4,8 100

N4348 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 430x4,8 100

N4390 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 430x9 100

N4576 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 450x7,6 100

N5348 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 530x4,8 100

N5390 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 530x9 100

N5476 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 533x7,6 100

N7190 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 710x9 100

N7576 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 750x7,6 100

N7890 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 776x9 100

N8190 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 815x9 100

N1090 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 1020x9,0 100

N1290 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 1220x9,0 100

N1590 bride de strângere / nylon 6,6 
negru 1530x9,0 100

NYLON • AUTO-STINGERE UL94

Articol Descriere Buc

B1025V0 bride de strângere auto-extinguirea 
ul94 100x2,5 100

B1536V0 bride de strângere auto-extinguirea 
ul94 150x3,6 100

B2036V0 bride de strângere auto-extinguirea 
ul94 200x3,6 100

B2048V0 bride de strângere auto-extinguirea 
ul94 200x4,8 100

B3048V0 bride de strângere auto-extinguirea 
ul94 300x4,8 100

B3848V0 bride de strângere auto-extinguirea 
ul94 380x4,8 100

B3876V0 bride de strângere auto-extinguirea 
ul94 380x7,6 100

NYLON • DETECTABIL

Articol Descriere Buc

BX1025 bride de strângere albastru 
detectabil 100x2,5 100

BX1536 bride de strângere albastru 
detectabil 150x3,6 100

BX2036 bride de strângere albastru 
detectabil 200x3,6 100

BX2048 bride de strângere albastru 
detectabil 200x4,8 100

BX3048 bride de strângere albastru 
detectabil 300x4,8 100

BX3848 bride de strângere albastru 
detectabil 380x4,8 100

BX3876 bride de strângere albastru 
detectabil 380x7,6 100

BRIDE
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NYLON • CU PAZĂ DE BLOCARE DIN OȚE

Articol Descriere Buc

BL1025 bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel 100x2,5 100

BL1436 bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel 140x3,6 100

BL2025 bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel 200x2,5 100

BL2048 bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel 200x4,8 100

BL3048 bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel 300x4,8 100

BL3748 bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel 370x4,8 100

BL3776 bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel 370x7,6 100

NYLON • CU PAZĂ DE BLOCARE DIN OȚE

Articol Descriere Buc

NL1025
bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel rezistență 
uv 100x2,5

100

NL1436
bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel rezistență 
uv 140x3,6

100

NL2025
bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel rezistență 
uv 200x2,5

100

NL2048
bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel rezistență 
uv 200x4,8

100

NL3048
bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel rezistență 
uv 300x4,8

100

NL3748
bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel rezistență 
uv 370x4,8

100

NL3776
bride de strângere naturale cu 
pază de blocare din oțel rezistență 
uv 370x7,6

100

NYLON • REUTILIZABILE

Articol Descriere Buc

BR1576 bride naturale reutilizabile 150x7,6 100
BR2076 bride naturale reutilizabile 200x7,6 100
BR3076 bride naturale reutilizabile 300x7,6 100

NYLON • CU GAURĂ DE MONTAJ

Articol Descriere Buc

BH1125 bride naturale cu gană de montaj 
110x2,5 100

BH2048 bride naturale cu gană de montaj 
200x4,8 100

BH3076 bride naturale cu gană de montaj 
305x7,6 100

NYLON • PUSH MONT

Articol Descriere Buc

BP1536 bride de strângere naturale push 
mont 155x3,6 100

BP2048 bride de strângere naturale push 
mont 200x4,8 100

NYLON • CU PLACĂ DE MARCARE 

Articol Descriere Buc

BT11125 bride marcabile 110x2,5 100
BT12248 bride marcabile 190x4,8 100
BT21025 bride marcabile 100x2,5 100
BT22025 bride marcabile 200x2,5 100

NYLON • BRIDE MAI LARGI

Articol Descriere Buc

N1012 bride mai largi negru 1040x12,6 100
N2412 bride mai largi negru 240x12,6 100
N4912 bride mai largi negru 490x12,6 100
N7412 bride mai largi negru 740x12,6 100
N8912 bride mai largi negru 890x12,6 100

NYLON • BRIDE PENTRU EXTERIOR

Articol Descriere Buc

N1890 bride pentru exterior din nylon 
11/12,rezistenta la uv 180x9 100

N2690 bride pentru exterior din nylon 
11/12,rezistenta la uv 265x9 100

N3690 bride pentru exterior din nylon 
11/12,rezistenta la uv 360x9 100

NYLON • ACCESORII DE FIXARE

B0905 N0901

B0904

Articol Descriere Buc

B0901 talpă de strângere / nylon 6,6 
naturale 19x19 100

B0902 talpă de strângere / nylon 6,6 
naturale 28x28 100

B0903 talpă de strângere / nylon 6,6 
naturale 28x28 100

B0904 diblu pt strângere 100
B0905 suport de fixare naturale 15x9,5 100
B0906 suport de fixare naturale 22x16 100

N0901 talpă de strângere / nylon 6,6 
19x19 100

N0902 talpă de strângere / nylon 6,6 
28x28 100

N0903 talpă de strângere / nylon 6,6 
negru 28x28 100

N0905 suport de fixare naturale 15x9,5 100
N0906 suport de fixare naturale 22x16 100

CLEȘTI AUTOMATICI PENTRU BRIDE 
DIN NYLON

1100 1101

Articol Descriere Buc

1100
pentru bride de strângere cu lăţime 
2,5-4,8mm 
strângere și tăiere automatică

1

1101
pentru bride de strângere cu lăţime 
7,6-9mm 
strângere și tăiere automatică

1
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DIN VELCRO

Articol Descriere Buc

BV2312 curele de legătură cu scai (alb) 
229x12,7 10

BV2319 curele de legătură cu scai (alb) 
229x19 10

NV2312 curele de legătură cu scai (negru) 
229x12,7 10

OȚEL INOXIDABIL • AUTOBLOCANTE

Articol Descriere Buc

S1345 bride din oțel inox autoblocante 
130x4,5 100

S2045 bride din oțel inox autoblocante 
200x4,5 100

S2079 bride din oțel inox autoblocante 
200x7,9 100

S3045 bride din oțel inox autoblocante 
300x4,5 100

S3079 bride din oțel inox autoblocante 
300x7,9 100

S3745 bride din oțel inox autoblocante 
370x4,5 100

S3779 bride din oțel inox autoblocante 
370x7,9 100

S5079 bride din oțel inox autoblocante 
500x7,9 100

S5245 bride din oțel inox autoblocante 
520x4,5 100

S6845 bride din oțel inox autoblocante 
680x4,5 100

S6879 bride din oțel inox autoblocante 
680x7,9 100

S8445 bride din oțel inox autoblocante 
840x4,5 100

S8479 bride din oțel inox autoblocante 
840x7,9 100

OȚEL INOXIDABIL • AUTOBLOCANTE + 
POLIESTER

Articol Descriere Buc

SC1345 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 125x4,6 100

SC2045 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 220x4,6 100

SC2079 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 200x7,9 100

SC3045 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 290x4,6 100

SC3079 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 290x7,9 100

SC3745 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 360x4,6 100

SC3779 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 360x7,9 100

SC5079 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 520x7,9 100

SC5245 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 520x4,6 100

SC6845 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 680x4,6 100

SC6879 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 680x7,9 100

SC8445 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 840x4,6 100

SC8479 bride din oțel inox autoblocante + 
poliester 840x7,9 100

CLEȘTI AUTOMATICI PENTRU BRIDE 
DIN OȚEL

Articol Descriere Buc

1105
pentru bride din otel- inox cu latime 
de la 7,6 la 9mm si grosime pana 
la 0,3mm

1
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RATA DE CONTRACȚIE: 2:1-IN ROLĂ 

Articol Descriere € x1 mt

GBS012BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 1,2mm alb 200

GBS012BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 1,2mm alabastra 200

GBS012BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 1,2mm negru 200

GBS012BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 1,2mm roi 200

GBS012BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 1,2mm transparent 200

GBS016BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 1,6mm alb 200

GBS016BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 1,6mm alabastra 200

GBS016BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 1,6mm negru 200

GBS016BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 1,6mm roi 200

GBS016BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 1,6mm transparent 200

GBS024BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 2,4mm alb 200

GBS024BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 2,4mm alabastra 200

GBS024BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 2,4mm negru 200

GBS024BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 2,4mm roi 200

GBS024BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 2,4mm transparent 200

GBS032BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 3,2mm alb 200

GBS032BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 3,2mm alabastra 200

GBS032BGV tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 3,2mm galben/verde 200

GBS032BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 3,2mm negru 200

GBS032BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 3,2mm roi 200

GBS032BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 200mt ø 3,2mm transparent 200

GBS048BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 4,8mm alb 100

GBS048BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 4,8mm alabastra 100

GBS048BGV tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 4,8mm galben/verde 100

GBS048BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 4,8mm negru 100

GBS048BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 4,8mm roi 100

GBS048BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 4,8mm transparent 100

GBS064BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 6,4mm alb 100

GBS064BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 6,4mm alabastra 100

GBS064BGV tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 6,4mm galben/verde 100

GBS064BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 6,4mm negru 100

GBS064BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 6,4mm roi 100

GBS064BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 6,4mm transparent 100

GBS095BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 9,5mm alb 100

GBS095BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 9,5mm alabastra 100

GBS095BGV tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 9,5mm galben/verde 100

GBS095BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 9,5mm negru 100

GBS095BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 9,5mm roi 100

GBS095BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 9,5mm transparent 100

GBS102BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 102mm alb 25

GBS102BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 102mm alabastra 25

GBS102BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 102mm negru 25

GBS102BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 102mm roi 25

GBS102BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 102mm 25

GBS127BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 12,7mm alb 100

GBS127BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 12,7mm alabastra 100

GBS127BGV tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 12,7mm galben/verde 100

GBS127BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 12,7mm negru 100

GBS127BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 12,7mm roi 100

GBS127BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 12,7mm transparent 100

GBS190BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 19mm alb 100

GBS190BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 19mm alabastra 100

GBS190BGV tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 19mm galben/verde 100

GBS190BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 19mm negru 100

GBS190BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 19mm roi 100

GBS190BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 100mt ø 19mm transparent 100

GBS254BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 25,4mm alb 50

GBS254BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 25,4mm alabastra 50

GBS254BGV tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 25,4mm galben/verde 50

GBS254BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 25,4mm negru 50

GBS254BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 25,4mm roi 50

GBS254BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 25,4mm transparent 50

GBS318BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 31,8mm alb 50

GBS318BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 31,8mm alabastra 50

GBS318BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 31,8mm negru 50

GBS318BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 31,8mm roi 50

GBS318BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 31,8mm transparent 50

GBS380BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 38mm alb 50

GBS380BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 38mm alabastra 50

GBS380BGV tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 38mm galben/verde 50

GBS380BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 38mm negru 50

GBS380BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 38mm roi 50

GBS380BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 50mt ø 38mm transparent 50

GBS510BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 38mm alb 25

GBS510BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 51mm alabastra 25

GBS510BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 51mm negru 25

GBS510BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 51mm roi 25

GBS510BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 51mm transparent 25

GBS760BBI tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 76mm alb 25

GBS760BBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 76mm alabastra 25

GBS760BNE tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 76mm negru 25

GBS760BRO tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 76mm roi 25

GBS760BTR tuburi termocontractabile in rolă 
l= 25mt ø 76mm transparent 25

RATA DE CONTRACȚIE: 
2:1-ȘI ÎN PACHET TIP BOX 

Articol Descriere Buc

GBS016MBL tuburi termocontractabile in rolă 
l= 12mt ø 1,6mm alabastra 1

GBS016MNE tuburi termocontractabile in box 
l= 12mt ø 1,6mm negru 1

GBS016MRO tuburi termocontractabile in box 
l= 12mt ø 1,6mm roi 1

GBS024MBL tuburi termocontractabile in box 
l= 11mt ø 2,4mm alabastra 1

GBS024MNE tuburi termocontractabile in box 
l= 11mt ø 2,4mm negru 1

GBS024MRO tuburi termocontractabile in box 
l= 11mt ø 2,4mm roi 1

GBS032MBL tuburi termocontractabile in box 
l= 11mt ø 3,2mm alabastra 1

GBS032MGV tuburi termocontractabile in box 
l= 11mt ø 3,2mm galben/verde 1

GBS032MNE tuburi termocontractabile in box 
l= 11mt ø 3,2mm negru 1

GBS032MRO tuburi termocontractabile in box 
l= 11mt ø 3,2mm roi 1

GBS048MBL tuburi termocontractabile in box 
l= 10mt ø 4,8mm alabastra 1

GBS048MGV tuburi termocontractabile in box 
l= 10mt ø 4,8mm galben/verde 1

GBS048MNE tuburi termocontractabile in box 
l= 10mt ø 4,8mm negru 1

GBS048MRO tuburi termocontractabile in box 
l= 10mt ø 4,8mm roi 1

GBS064MBL tuburi termocontractabile in box 
l= 9mt ø 6,4mm alabastra 1

GBS064MGV tuburi termocontractabile in box 
l= 9mt ø 6,4mm galben/verde 1

GBS064MNE tuburi termocontractabile in box 
l= 9mt ø 6,4mm negru 1

GBS064MRO tuburi termocontractabile in box 
l= 9mt ø 6,4mm roi 1

GBS095MBL tuburi termocontractabile in box 
l= 7mt ø 9,5mm alabastra 1

GBS095MGV tuburi termocontractabile in box 
l= 7mt ø 9,5mm 1

GBS095MNE tuburi termocontractabile in box 
l= 7mt ø 9,5mm negru 1

TUBURI TERMOCONTRACTIBILE
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GBS095MRO tuburi termocontractabile in box 
l= 7mt ø 9,5mm roi 1

GBS127MBL tuburi termocontractabile in box 
l= 6mt ø 12,7mm alabastra 1

GBS127MGV tuburi termocontractabile in box 
l= 6mt ø 12,7mm galben/verde 1

GBS127MNE tuburi termocontractabile in box 
l= 6mt ø 12,7mm negru 1

GBS127MRO tuburi termocontractabile in box 
l= 6mt ø 12,7mm roi 1

GBS190MBL tuburi termocontractabile in box 
l= 5mt ø 19mm alabastra 1

GBS190MGV tuburi termocontractabile in box 
l= 5mt ø 19mm galben/verde 1

GBS190MNE tuburi termocontractabile in box 
l= 5mt ø 19mm negru 1

GBS190MRO tuburi termocontractabile in box 
l= 5mt ø 19mm roi 1

GBS254MBL tuburi termocontractabile in box 
l= 3,5mt ø 25,4mm alabastra 1

GBS254MGV
tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 3,5mt ø 25,4mm galben/
verde

1

GBS254MNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 3,5mt ø 25,4mm negru 1

GBS254MRO tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 3,5mt ø 25,4mm roi 1

RATA DE CONTRACȚIE: 
2:1-ÎMPACHETAT GATA TĂIAT

Articol Descriere Buc

GBS024SBI tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 2,4mm alb 25

GBS024SBL tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 2,4mm alabastra 25

GBS024SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 2,4mm negru 25

GBS024SRO tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 2,4mm roi 25

GBS024STR tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 2,4mm transparent 25

GBS032SBI tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 3,2mm alb 25

GBS032SBL tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 3,2mm alabastra 25

GBS032SGV tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 3,2mm verde 25

GBS032SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 3,2mm negru 25

GBS032SRO tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 3,2mm roi 25

GBS032STR tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 3,2mm transparent 25

GBS048SBI tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 4,8mm alb 10

GBS048SBL tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 4,8mm alabastra 10

GBS048SGV tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 4,8mm verde 10

GBS048SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 4,8mm negru 10

GBS048SRO tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 4,8mm roi 10

GBS048STR tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 4,8mm transparent 10

GBS064SBI tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 6,4mm alb 10

GBS064SBL tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 6,4mm alabastra 10

GBS064SGV tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 6,4mm verde 10

GBS064SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 6,4mm negru 10

GBS064SRO tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 6,4mm roi 10

GBS064STR tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 6,4mm transparent 10

GBS095SBI tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 9,5mm alb 10

GBS095SBL tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 9,5mm alabastra 10

GBS095SGV tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 9,5mm verde 10

GBS095SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 9,5mm negru 10

GBS095SRO tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 9,5mm roi 10

GBS095STR tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 9,5mm transparent 10

GBS127SBI tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 12,7mm alb 10

GBS127SBL tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 12,7mm alabastra 10

GBS127SGV tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 12,7mm verde 10

GBS127SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 12,7mm negru 10

GBS127SRO tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 12,7mm roi 10

GBS127STR
tuburi termocontractabile 
gata tăiat l= 1mt ø 12,7mm 
transparent

10

GBS190SBI tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 19mm alb 10

GBS190SBL tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 19mm alabastra 10

GBS190SGV tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 19mm verde 10

GBS190SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 19mm negru 10

GBS190SRO tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 19mm roi 10

GBS190STR tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 19mm transparent 10

GBS254SBI tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 25,4mm alb 10

GBS254SBL tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 25,4mm alabastra 10

GBS254SGV tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 25,4mm verde 10

GBS254SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 25,4mm negru 10

GBS254SRO tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 25,4mm roi 10

GBS254STR
tuburi termocontractabile 
gata tăiat l= 1mt ø 25,4mm 
transparent

10

GBS380SBI tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 38mm alb 10

GBS380SBL tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 38mm alabastra 10

GBS380SGV tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 38mm verde 10

GBS380SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 38mm negru 10

GBS380SRO tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 38mm roi 10

GBS380STR tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 38mm transparent 10

GBS510SBI tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 51mm alb 5

GBS510SBL tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 51mm alabastra 5

GBS510SGV tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 51mm verde 5

GBS510SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 51mm negru 5

GBS510SRO tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 51mm roi 5

GBS510STR tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 51mm transparent 5

RATA DE CONTRACȚIE: 
3:1-ÎMPACHETAT GATA TĂIAT

Articol Descriere Buc

GBA030SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 3mm negru 25

GBA060SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 6mm negru 10

GBA090SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 9mm negru 10

GBA120SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 12mm negru 10

GBA190SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 19mm negru 10

GBA240SNE tuburi termocontractabile gata 
tăiat l= 1mt ø 24mm negru 10

ACCESORIU

Articol Descriere Buc

1108 instrumente de aer cald 1
11081 cap de evacuare îngust 1108 1
11082 cap de evacuare lat 1108 1
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DIN PVC

Articol Descriere Buc

ESB1510BI banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx10m alb 10

ESB1510BL banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx10m alabastra 10

ESB1510GI banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx10m galben 10

ESB1510GR banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx10m gri 10

ESB1510GV banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx10m verde/galben 10

ESB1510MA banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx10m maro 10

ESB1510NE banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx10m negru 10

ESB1510RO banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx10m rosie 10

ESB1510VE banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx10m verde 10

Articol Descriere Buc

ESB1525BI banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx25m alb 10

ESB1525BL banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx25m alabastra 10

ESB1525GI banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx25m galben 10

ESB1525GR banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx25m gri 10

ESB1525GV banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx25m verde/galben 10

ESB1525MA banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx25m maro 10

ESB1525NE banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx25m negru 10

ESB1525RO banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx25m rosie 10

ESB1525VE banda izolatoare pvc 
0,15/15mmx25m verde 10

Articol Descriere Buc

ESB1925BI banda izolatoare pvc 
0,15/19mmx25m alb 10

ESB1925BL banda izolatoare pvc 
0,15/19mmx25m alabastra 10

ESB1925GI banda izolatoare pvc 
0,15/19mmx25m galben 10

ESB1925GR banda izolatoare pvc 
0,15/19mmx25m gri 10

ESB1925GV banda izolatoare pvc 
0,15/19mmx25m verde/galben 10

ESB1925MA banda izolatoare pvc 
0,15/19mmx25m maro 10

ESB1925NE banda izolatoare pvc 
0,15/19mmx25m negru 10

ESB1925RO banda izolatoare pvc 
0,15/19mmx25m rosie 10

ESB1925VE banda izolatoare pvc 
0,15/19mmx25m verde 10

Articol Descriere Buc

ESB2525BI banda izolatoare pvc 
0,15/25mmx25m alb 8

ESB2525BL banda izolatoare pvc 
0,15/25mmx25m alabastra 8

ESB2525GI banda izolatoare pvc 
0,15/25mmx25m galben 8

ESB2525GR banda izolatoare pvc 
0,15/25mmx25m gri 8

ESB2525GV banda izolatoare pvc 
0,15/25mmx25m verde/galben 8

ESB2525MA banda izolatoare pvc 
0,15/25mmx25m maro 8

ESB2525NE banda izolatoare pvc 
0,15/25mmx25m negru 8

ESB2525RO banda izolatoare pvc 
0,15/25mmx25m rosie 8

ESB2525VE banda izolatoare pvc 
0,15/25mmx25m verde 8

BANDA ELECTROIZOLATOARE

DIN PVC GROSIME 0,18mm

Articol Descriere Buc

ESC1920NE banda izolatoare pvc 
0,18/19mmx20m negru 10

DIN PVC GROSIME 0,18mm • 
TEMPERATURI SCALE ȘI MARE

Articol Descriere Buc

ETA1920NE banda izolatoare pvc 
0,18/19mmx20m negru 1

BANDA ELECTROIZOLATOARE EPR

Articol Descriere Buc

EAB1909NE banda izolatoare pvc 
0,75/19mmx9m negru 1
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ACCESORIU IP67

Articol Descriere Buc

TP7CR16 curbă la 90 °/ ip67 ø 16mm 10
TP7CR20 curbă la 90 °/ ip67 ø 20mm 10
TP7CR25 curbă la 90 °/ ip67 ø 25mm 10
TP7CR32 curbă la 90 °/ ip67 ø 32mm 5
TP7CR40 curbă la 90 °/ ip67 ø 40mm 5
TP7CR50 curbă la 90 °/ ip67 ø 50mm 5

TP7TG16 conexiune tube-teacă / ip67 
ø 16mm 10

TP7TG16/12 conexiune tube-teacă / ip67 
ø 16/12mm 10

TP7TG20 conexiune tube-teacă / ip67 ø 20mm 10

TP7TG20/16 conexiune tube-teacă / ip67 
ø 20/16 mm 10

TP7TG25 conexiune tube-teacă / ip67 ø 25mm 10

TP7TG25/20 conexiune tube-teacă / ip67 
ø 25/20mm 10

TP7TG32 conexiune tube-teacă / ip67 ø 32mm 5
TP7TG40 conexiune tube-teacă / ip67 ø 40mm 5
TP7TG50 conexiune tube-teacă / ip67 ø 50mm 5
TP7TS16 conexiune tube-box / ip67 ø 16mm 10
TP7TS20 conexiune tube-box / ip67 ø 20mm 10
TP7TS25 conexiune tube-box / ip67 ø 25mm 10
TP7TS32 conexiune tube-box / ip67 ø 32mm 10
TP7TS40 conexiune tube-box / ip67 ø 40mm 5
TP7TS50 conexiune tube-box / ip67 ø 50mm 5
TP7TT16 conexiune tube-tube / ip67 ø 16mm 10
TP7TT20 conexiune tube-tube / ip67 ø 20mm 10
TP7TT25 conexiune tube-tube / ip67 ø 25mm 10
TP7TT32 conexiune tube-tube / ip67 ø 32mm 10
TP7TT40 conexiune tube-tube / ip67 ø 40mm 5
TP7TT50 conexiune tube-tube / ip67 ø 50mm 5

ACCESORIU IP40 

Articol Descriere Buc

TP4CU16 curbă la 90 °/ ip40 ø 16mm 10
TP4CU20 curbă la 90 °/ ip40 ø 20mm 10
TP4CU25 curbă la 90 °/ ip40 ø 25mm 10
TP4CU32 curbă la 90 °/ ip40 ø 32mm 5
TP4CU40 curbă la 90 °/ ip40 ø 40mm 5
TP4CU50 curbă la 90 °/ ip40 ø 50mm 5
TP4MA16 mufă ip40 ø 16mm 20
TP4MA20 mufă ip40 ø 20mm 20
TP4MA25 mufă ip40 ø 25mm 20
TP4MA32 mufă ip40 ø 32mm 10
TP4MA40 mufă ip40 ø 40mm 5
TP4MA50 mufă ip40 ø 50mm 5

ACCESORII PENTRU FIXAREA TUBULUI

Articol Descriere Buc

TPZFF16/32 bride de strângere tube ø 16/32mm 100
TPZFF40/63 bride de strângere tube ø 40/63mm 50
TPZFS16 bride de strângere tube ø 16mm 100
TPZFS20 fixare pentru tube ø 20mm 100
TPZFS25 fixare pentru tube ø 25mm 50
TPZFS32 fixare pentru tube ø 32mm 50
TPZFS40 fixare pentru tube ø 40mm 25
TPZFS50 fixare pentru tube ø 50mm 25

ACCESORII PENTRU TUBURI IN SPIRALA

Articol Descriere Buc

TP5RGG10 presetupă tuburi gas 1/4 
ø 10mm 10

TP5RGG12 presetupă tuburi gas 3/8 
ø 12mm 10

TP5RGG14 presetupă tuburi gas 1/2 
ø 14mm 10

TP5RGG16 presetupă tuburi gas 1/2 ø 16mm 10
TP5RGG20 presetupă tuburi gas 3/4 ø 20mm 10
TP5RGG22 presetupă tuburi gas 3/4 ø 22mm 10
TP5RGG25 presetupă tuburi gas 1 ø 25mm 10
TP5RGG28 presetupă tuburi gas 1 ø 28mm 10

TP5RGG32 presetupă tuburi gas 1 1/4 
ø 32mm 5

TP5RGG35 presetupă tuburi gas 1 1/4 
ø 35mm 5

TP5RGG40 presetupă tuburi gas 1 1/2 
ø 40mm 5

TP5RGG50 presetupă tuburi gas 2 ø 50mm 5

TP5RGGN10 presetupă tuburi negru gas 1/4 
ø 10mm 10

TP5RGGN12 presetupă tuburi negru gas 3/8 
ø 12mm 10

TP5RGGN14 presetupă tuburi negru gas 1/2 
ø 14mm 10

TP5RGGN16 presetupă tuburi negru gas 1/2 
ø 16mm 10

TP5RGGN20 presetupă tuburi negru gas 3/4 
ø 20mm 10

TP5RGGN22 presetupă tuburi negru gas 3/4 
ø 22mm 10

TP5RGGN25 presetupă tuburi negru gas 1 ø 
25mm 10

TP5RGGN28 presetupă tuburi negru gas 1 ø 
28mm 10

TP5RGGN32 presetupă tuburi negru gas 1 1/4 
ø 32mm 5

TP5RGGN35 presetupă tuburi negru gas 1 1/4 
ø 35mm 5

TP5RGGN40 presetupă tuburi negru gas 1 1/2 
ø 40mm 5

TP5RGGN50 presetupă tuburi negru gas 2 ø 
50mm 5

TP5RGM10 presetupă tuburi metric 12x1,5 
ø 10mm 10

TP5RGM12 presetupă tuburi metric 16x1,5 
ø 12mm 10

TP5RGM16 presetupă tuburi metric 20x1,5 
ø 16mm 10

TP5RGM20 presetupă tuburi metric 25x1,5 
ø 20mm 10

TP5RGM25 presetupă tuburi metric 32x1,5 
ø 25mm 10

TP5RGM32 presetupă tuburi metric 40x1,5 
ø 32mm 5

TP5RGM40 presetupă tuburi metric 50x1,5 
ø 40mm 5

TP5RGM50 presetupă tuburi metric 63x1,5 
ø 50mm 5

TP5RGMN10 presetupă tuburi negru metric 
12x1,5 ø 10mm 10

TP5RGMN12 presetupă tuburi negru metric 
16x1,5 ø 12mm 10

TP5RGMN16 presetupă tuburi negru metric 
20x1,5 ø 16mm 10

TP5RGMN20 presetupă tuburi negru metric 
25x1,5 ø 20mm 10

TP5RGMN25 presetupă tuburi negru metric 
32x1,5 ø 25mm 10

TP5RGMN32 presetupă tuburi negru metric 
40x1,5 ø 32mm 5

TP5RGMN40 presetupă tuburi negru metric 
50x1,5 ø 40mm 5

TP5RGMN50 presetupă tuburi negru metric 
63x1,5 ø 50mm 5

TP5RGP10 presetupă tuburi pg 9 ø 10mm 10
TP5RGP12 presetupă tuburi pg 11 ø 12mm 10

TP5RGP12/13 presetupă tuburi pg 13,5 
ø 12mm 10

TP5RGP14 presetupă tuburi pg 13,5 
ø 14mm 10

TP5RGP16 presetupă tuburi pg 11 ø 16mm 10
TP5RGP16/13 presetupă tuburi pg 13,5 ø 16mm 10
TP5RGP16/16 presetupă tuburi pg 16 ø 16mm 10
TP5RGP20 presetupă tuburi pg 21 ø 20mm 10
TP5RGP22 presetupă tuburi pg 21 ø 22mm 10
TP5RGP25 presetupă tuburi pg 29 ø 25mm 10
TP5RGP28 presetupă tuburi pg 29 ø 28mm 10
TP5RGP32 presetupă tuburi pg 36 ø 32mm 5
TP5RGP35 presetupă tuburi pg 36 ø 35mm 5

TP5RGPN10 presetupă tuburi negru pg 9 
ø 10mm 10

TP5RGPN12 presetupă tuburi negru pg 11 
ø 12mm 10

TP5RGPN12/13 presetupă tuburi negru pg 13,5 
ø 12mm 10

TP5RGPN14 presetupă tuburi negru pg 13,5 
ø 14mm 10

TP5RGPN16 presetupă tuburi negru pg 11 
ø 16mm 10

TP5RGPN16/13 presetupă tuburi negru pg 13,5 
ø 16mm 10

TP5RGPN16/16 presetupă tuburi negru pg 16 
ø 16mm 10

TP5RGPN20 presetupă tuburi negru pg 21 
ø 20mm 10

TP5RGPN22 presetupă tuburi negru pg 21 
ø 22mm 10

TP5RGPN25 presetupă tuburi negru pg 29 
ø 25mm 10

TP5RGPN28 presetupă tuburi negru pg 29 
ø 28mm 10

TP5RGPN32 presetupă tuburi negru pg 36 
ø 32mm 5

TP5RGPN35 presetupă tuburi negru pg 36 
ø 35mm 5

ACCESORIU TUB RIGID PVC
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DIBLURI DIN PLASTIC • DIBLURI 
UNIVERSALE • SUPER-V EVO

Articol Descriere Buc

F0001 dibluri pt pereți din nylon ø 5mm 100
F0002 dibluri pt pereți din nylon ø 6mm 100
F0003 dibluri pt pereți din nylon ø 8mm 100
F0004 dibluri pt pereți din nylon ø 10mm 100
F0005 dibluri pt pereți din nylon ø 12mm 25

F0011 cu șuruburi cu cap inecat „ph” 
ø 5mm 100

F0012 cu șuruburi cu cap inecat „ph” 
ø 6mm 100

F0013 cu șuruburi cu cap inecat „ph” 
ø 8mm 50

F0014 cu șuruburi cu cap inecat „ph” 
ø 10mm 25

F0021 cu șurub cu cap buton „ph” 
ø 5mm 100

F0022 cu șurub cu cap buton „ph” 
ø 6mm 100

F0023 cu șurub cu cap buton „ph” 
ø 8mm 50

F0032 cu șurub câtlig deschis ø 6mm 25
F0042 cu șurub cârlig drept ø 6mm 25
F0052 cu șurub cârlig cu ochi ø 6mm 25
F0062 cu șurub cârlig înclinat ø 6mm 25
F0073 cu șurub cu cap hexgonal ø 8mm 50

F0074 cu șurub cu cap hexgonal 
ø 10mm 25

F0092 cu șurub de ancorare ø 6mm 25
F0093 cu șurub de ancorare ø 8mm 25

DIBLURI DIN PLASTIC

Articol Descriere Buc

F0101 dibluri din nylon ø 6mm 100
F0102 dibluri din nylon ø 8mm 100
F0103 dibluri din nylon ø 10mm 100

F0111 cu șuruburi cu cap inecat „pz” 
ø 6mm 100

F0112 cu șuruburi cu cap inecat „pz” 
ø 8mm 100

F0113 cu șuruburi cu cap inecat „pz”  
ø 10mm 100

F0201 dibluri de perete universale tnu 
ø 6mm 100

F0202 dibluri de perete universale tnu 
ø 8mm 100

F0203 dibluri de perete universale tnu 
ø 10mm 100

F0211 cu șuruburi cu cap inecat „pz” 
ø 6mm 100

F0212 cu șuruburi cu cap inecat „pz” 
ø 8mm 100

F0213 cu șuruburi cu cap inecat „pz”  
ø 10mm 100

F0311 cu șurub cu cap bombat ø 9mm 100
F0312 cu șurub cu cap bombat ø 12mm 100
F0331 cu șurub câtlig deschis ø 9mm 100
F0332 cu șurub câtlig deschis ø 12mm 50
F0341 cu șurub cârlig drept ø 9mm 100
F0342 cu șurub cârlig drept ø 12mm 100
F0351 cu șurub cârlig cu ochi ø 9mm 100
F0352 cu șurub cârlig cu ochi ø 12mm 50
F0361 cu șurub cârlig înclinat ø 9mm 100
F0362 cu șurub cârlig înclinat ø 12mm 100
F0381 cu piuliță dublă ø 9mm 100
F0382 cu piuliță dublă ø 12mm 50

F1311 cu șurub cu cap inecat”pz”  
ø 4,5mm 100

DIBLURI DIN METAL

Articol Descriere Buc

F0411 cu șurub cu cap inecat “pz” 
ø 8mm 100

F0412 cu șurub cu cap inecat “pz” 
ø 9mm 100

F0431 cu șurub câtlig deschis ø 8mm 100
F0432 cu șurub câtlig deschis ø 8mm 50
F0441 cu șurub cârlig înclinat ø 8mm 100
F0442 cu șurub cârlig înclinat ø 8mm 100
F0451 cu șurub cârlig cu ochi ø 8mm 100
F0452 cu șurub cârlig cu ochi ø 9mm 50
F0461 cu șurub cârlig drept ø 8mm 100
F0462 cu șurub cârlig drept ø 9mm 100
F0481 cu piuliță dublă ø 8mm 100
F0482 cu piuliță dublă ø 9mm 50

F1014 cu șurub cu cap bombat ph 
ø 14mm 100

F1034 cu șurub câtlig deschis ø 14mm 100
F1054 cu șurub cârlig cu ochi ø 14mm 100

F1084 cu tijă filetată și dublă piuliță  
ø 14mm 100

F1136 cu șurub câtlig deschis ø 16mm 50

F1186 cu tijă filetată și dublă piuliță  
ø 16mm 100

F1411 cu șurub cu cap semirotund”pz” 
ø 4,5mm 100

F2001 diblu metalic ø 10mm 100
F2002 diblu metalic ø 12mm 100
F2003 diblu metalic ø 15mm 50
F2004 diblu metalic ø 18mm 25
F2011 cu piuliță hexagonală ø 10mm 50
F2012 cu piuliță hexagonală ø 12mm 50
F2013 cu piuliță hexagonală ø 15mm 50
F2014 cu piuliță hexagonală ø 18mm 15

F2031 cu șurub cârlig deschis 5,8 
ø 10mm 50

F2032 cu șurub cârlig deschis 5,9 
ø 12mm 25

F2033 cu șurub cârlig deschis 5,10 
ø 15mm 15

F2034 cu șurub cârlig deschis 5,11 
ø 18mm 10

F2051 cu șurub cârlig cu ochi 5,8 
ø 10mm 50

F2052 cu șurub cârlig cu ochi 5,9 
ø 12mm 25

F2053 cu șurub cârlig cu ochi 5,10 
ø 15mm 20

F2054 cu șurub cârlig cu ochi 5,11 
ø 18mm 10

F2081 cu tijă filetată ø 10mm 100
F2082 cu tijă filetată ø 12mm 25
F2083 cu tijă filetată ø 15mm 50
F2084 cu tijă filetată ø 18mm 25
F3114 cu șurub cu cap hexgonal ø 8mm 100
F3116 cu șurub cu cap hexgonal ø 8mm 150

F3126 cu șurub cu cap hexgonal 
ø 10mm 50

F3128 cu șurub cu cap hexgonal 
ø 10mm 50

F3131 cu șurub cu cap hexgonal 
ø 12mm 25

F3137 diblu cu tijă filetată lungă cu șaibă 
și piuiță ø 12mm 50

F7001 cu tijă filetată ø 12mm 100

DIBLURI
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F7002 diblur metalice ø 14mm 50
F7003 diblur metalice ø 16mm 50
F7004 diblur metalice ø 20mm 25

F7011 cu piuliță hexagonală 8,8 și șaibă 
mare ø 12mm 50

F7012 cu piuliță hexagonală 8,8 și șaibă 
mare ø 14mm 25

F7013 cu piuliță hexagonală 8,8 și șaibă 
mare ø 16mm 20

F7014 cu piuliță hexagonală 8,8 și șaibă 
mare ø 20mm 10

F7031 cu șurub cârlig deschis 5,8 și șaibă 
mare ø 12mm 50

F7032 cu șurub cârlig deschis 5,8 și șaibă 
mare ø 14mm 25

F7033 cu șurub cârlig deschis 5,8 și șaibă 
mare ø 16mm 10

F7034 cu șurub cârlig deschis 5,8 și șaibă 
mare ø 20mm 5

F7051 cu șurub cârlig cu ochi 5,8 și șaibă 
mare ø 12mm 50

F7052 cu șurub cârlig cu ochi 5,8 și șaibă 
mare ø 14mm 25

F7053 cu șurub cârlig cu ochi 5,8 și șaibă 
mare ø 16mm 10

F7054 cu șurub cârlig cu ochi 5,8 și șaibă 
mare ø 20mm 5

F7081 cu tijă filetată 5,8 și șaibă mare 
ø 12mm 50

F7082 cu tijă filetată 5,8 și șaibă mare 
ø 14mm 25

F7083 cu tijă filetată 5,8 și șaibă mare 
ø 16mm 25

F7084 cu tijă filetată 5,8 și șaibă mare 
ø 20mm 15

F8003 diblu cu tijă filetată lungă cu șaibă 
și piuiță ø 8mm 100

F8004 diblu cu tijă filetată lungă cu șaibă 
și piuiță ø 8mm 100

F8005 diblu cu tijă filetată lungă cu șaibă 
și piuiță ø 10mm 100

F8006 diblu cu tijă filetată lungă cu șaibă 
și piuiță ø 10mm 25

F8007 diblu cu tijă filetată lungă cu șaibă 
și piuiță ø 10mm 25

F8008 diblu cu tijă filetată lungă cu șaibă 
și piuiță ø 12mm 25

F8009 diblu cu tijă filetată lungă cu șaibă 
și piuiță ø 12mm 50

F8010 diblu cu tijă filetată lungă cu șaibă 
și piuiță ø 12mm 20

F8011 diblu cu tijă filetată lungă cu șaibă 
și piuiță ø 16mm 25

F8012 diblu cu tijă filetată lungă cu șaibă 
și piuiță ø 16mm 10

F9032 cu șurub cârlig deschis cu tija 
filetată 5,8 gfa ø 10mm 50

F9033 cu șurub cârlig deschis cu tija 
filetată 5,8 gfa ø 12mm 25

F9052 cu șurub cârlig cu ochi și tija 
filetată 5,8 ø 10mm 50

F9053 cu șurub cârlig cu ochi și tija 
filetată 5,8 ø 12mm 25

F9054 cu șurub cârlig cu ochi și tija 
filetată 5,8 ø 14mm 15

F9082 cu tijă filetată 5,8 bf ø 10mm 10
F9084 cu tijă filetată 5,8 bf ø 12mm 10
F9085 cu tijă filetată 5,8 bf ø 12mm 10
F9087 cu tijă filetată 5,8 bf ø 14mm 10

F9401 diblu din material plastic pentru 
fixare chimică gn ø 12mm 10

F9402 diblu din material plastic pentru 
fixare chimică gn ø 15mm 10

F9403 diblu din material plastic pentru 
fixare chimică gn ø 15mm 10

F9404 diblu din material plastic pentru 
fixare chimică gn ø 20mm 10

F9502 diblu matalic pentru fixare chimică 
bfi ø 14mm 100

F9503 diblu matalic pentru fixare chimică 
bfi ø 16mm 100

F9504 diblu matalic pentru fixare chimică 
bfi ø 18mm 50

BENZI DE FIXARE ȘI ACCESSORII

Articol Descriere Buc

F0501 bandă perforată din oțel zincat 10
F0511 bandă de fixare din textilă 10

F0531 cuie de percuție pentru benzi de 
fixare 200

F0521 percursor pentru cuie 5

F9904 set de benzi textile ún cutie din 
material plastic 1
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FOARFECI

Articol Descriere Buc

1310 foarfeci pentru electricieni maxi 
grip 1

1311 foarfeci pentru electricieni maxi 
grip cu toc de siguranță 1

1320 foarfeci pentru electricieni heavy 
duty 1

1321 foarfeci pentru electricieni heavy 
duty cu toc de siguranță 1

1325 foarfeci profesionale pentru 
electricieni x pro 1

1330
foarfeci profesionale pentru 
electricieni x pro evo cu toc de 
siguranță

1

1332 foarfeci pentru electricieni extra 
light cu toc de siguranță 1

1335 sculă de deblancare 35mm2 1
1340 tăietor universal 1

SCULE DE TĂIAT

Articol Descriere Buc

1136 tăietor pentru țeavă- și jghiab de 
cablu 1

1350 sculă de deblancare cu lamă de 
cuțit 8-28mm 1

1351 sculă de deblancare 4-28mm 1
1353 sculă de deblancare 28-35mm 1
1354 lamă (art. 1350-1351-1353) 10

1355 sculă de deblancare cu lamă de 
cuțit 8-28mm 1

1356 sculă de deblancare cu lamă de 
cuțit lamă ø 4-28mm 10

1357 sculă de deblancare cu lamă de 
cuțit háková lamă 10

1360 cuțit cu lama culisantă 170m 1
1361 lamă art 1360 10
1363 biceag de buzunar și bisturiu 1
1364 lamă art 1363 5

1370 sculă automatică de deblancare 
cablu secțiune 0,2-6mm2 1

1371 sculă automatică de deblancare 
cablu secțiune 0,5-16mm2 1

1372 sculă de deblancare pentru cablu 
coax 1

544 sculă automatică de deblancare 
cablu 0,5-6mm 1

545 sculă automatică de deblancare 
cablu 0,5-0,75mm 1

546 sculă automatică de deblancare 
cablu 0,5-1,5mm 1

FIERĂSTRĂU DE BUZUNAR

Articol Descriere Buc

1341 fierăstrău de buzunar 1
1342 lamă art 1341 12
1344 lamă 300mm for art 1344 10
1345 fierăstrău 1

SURUBELNIȚĂ 1000V

Articol Descriere Buc

1112 șurubelniță vde 1000v cu cap plat 
2,5x75 1

1113 șurubelniță vde 1000v cu cap plat 
3x100 1

1114 șurubelniță vde 1000v cu cap plat 
4x100 1

1115 șurubelniță vde 1000v cu cap plat 
5,5x125 1

1116 șurubelniță vde 1000v cu cap plat 
6,5x150 1

1118 șurubelniță vde 1000v cu cap plat 
8x175 1

1120 șurubelniță vde 1000v philips 0 1
1121 șurubelniță vde 1000v philips 1 1
1122 șurubelniță vde 1000v philips 2 1
1123 șurubelniță vde 1000v philips 3 1
1130 șurubelniță vde 1000v pozidriv 0 1
1131 șurubelniță vde 1000v pozidriv 1 1
1132 șurubelniță vde 1000v pozidriv 2 1
1133 șurubelniță vde 1000v pozidriv 3 1

1151 capete chei tubulare cu mâner vde 
1000v 7x125 1

1152 capete chei tubulare cu mâner vde 
1000v 8x125 1

1153 capete chei tubulare cu mâner vde 
1000v 9x125 1

1154 capete chei tubulare cu mâner vde 
1000v 10x125 1

1155 capete chei tubulare cu mâner vde 
1000v 11x125 1

1156 capete chei tubulare cu mâner vde 
1000v 12x125 1

1157 capete chei tubulare cu mâner vde 
1000v 13x125 1

1194 set cu 4 surubelnite cap hexagonal 
1000V VDE 1

1195 set cu 5 surubelnite cap dalta-
cruce 1000V VDE 1

1197 set cu 7 surubelnite cap dalta-
cruce 1000V VDE 1

SURUBELNIȚĂ

Articol Descriere Buc

1161 şurubelniţă-daltă intărită plat 5x75 1
1162 şurubelniţă-daltă intărită plat 6x100 1
1163 şurubelniţă-daltă intărită plat 8x150 1

1166 şurubelniţă-daltă intărită philips 
1x75 1

1167 şurubelniţă-daltă intărită philips 
2x100 1

1168 şurubelniţă-daltă intărită pozidriv 
1x75 1

1169 şurubelniţă-daltă intărită pozidriv 
2x100 1

1171 şurubelniţă cu capete pt șurub 1
1181 șurubelnițe torx t8 1
1182 șurubelnițe torx t9 1
1183 șurubelnițe torx t10 1
1184 șurubelnițe torx t15 1
1185 șurubelnițe torx t20 1
1190 set 7 piese şurubelniţă-daltă intărită 1
1191 șurubelniță flexiblă în set 1
1196 set cu 5 piese t8-t9-t10-t15-t20 1

TESTER DE TENSIUNE

Articol Descriere Buc

1141 încercător de tensiune 3x60 1
1142 încercător de tensiune 3,5x100 1

INSTRUMENTE
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CLEȘTI IZOLAȚI 1000V

Articol Descriere Buc

1211 clești combinați izolați: 160mm vde 1
1212 clești combinați izolați: 180mm vde 1
1213 clești combinați izolați: 200mm vde 1

1220 clește de tăiat oblic izolați: 140mm 
vde 1

1221 clește de tăiat oblic izolați: 160mm 
vde 1

1222 clește de tăiat oblic izolați: 180mm 
vde 1

1225 clește de tăiat oblic cu capacitate 
ridicată 200mm 1

1232 clesti cu cioc lungit izolați 160mm 1
1233 clesti cu cioc lungit izolați 200mm 1

1243 clește cu cioc lungit 45° izolați 
200mm 1

1251 clește cu cioc plat 160mm 1

1261 clește pentru deblancat cablu 
160mm 1

1273 clește pentru țevi 175mm 1
1274 clește pentru țevi 250mm 1

CAPETE PORTBURGHIU

Articol Descriere Buc

1911 capete portburghiu din 8039 d 4 1
1912 capete portburghiu din 8039 d 5 1
1913 capete portburghiu din 8039 d 6 1
1914 capete portburghiu din 8039 d 8 1
1915 capete portburghiu din 8039 d 10 1
1916 capete portburghiu din 8039 d 12 1
1919 din 8039 masonry drills set-5 pcs 1
1921 port rotopercutantă sds plus 5x110 1
1922 port rotopercutantă sds plus 6x110 1
1923 port rotopercutantă sds plus 6x160 1
1924 port rotopercutantă sds plus 8x110 1
1925 port rotopercutantă sds plus 8x160 1

1926 port rotopercutantă sds plus 
10x160 1

19261 port rotopercutantă sds plus 
10x460 1

19262 port rotopercutantă sds plus 
10x610 1

1927 port rotopercutantă sds plus 
12x160 1

19271 port rotopercutantă sds plus 
12x460 1

19272 port rotopercutantă sds plus 
12x600 1

1929 sds-plus set port rotopercutantă 
- 6 piese 1

1930 cap cheie tubulară de impact 
m3-m10 1

1934 burghiu stift hss-g din 371/b m4 1
1935 burghiu stift hss-g din 371/b m5 1
1936 burghiu stift hss-g din 371/b m6 1
1938 burghiu stift hss-g din 371/b m8 1

1939 set portburghiu din 8039 și hss din 
338 19 piese 1

1941 burghiu de filetat conical hss 1

1942 portburghiu cu trepte hss 13 - 16 - 
19 - 21 - 23 26 - 29 - 32 - 35 - 38 1

1943
portburghiu cu trepte pentru filet 
metric hss 6 - 10,5 - 12,5 - 14,5 - 
16,5 18,5 - 20,5 - 23,5 - 25,5 30,5 
- 32,5 - 38,5 - 40,5

1

1944
portburghiu cu trepte hss 4 - 6 - 8 
- 10 - 12 - 14 - 16 - 18 20 - 22 - 24 
- 26 - 28 - 30

1

1949 port burghiu elicoidal hss din 338 
- 19 piese 1

1950 port burghiu elicoidal hss-tin din 
338 - 19 piese 1

1959 set burghiu coroană bi-metal hss 1
1960 burghiu coroană bi-metal 19mm 1
1961 burghiu coroană bi-metal 22mm 1
1962 burghiu coroană bi-metal 29mm 1
1963 burghiu coroană bi-metal 35mm 1
1964 burghiu coroană bi-metal 38mm 1
1965 burghiu coroană bi-metal 44mm 1
1966 burghiu coroană bi-metal 51mm 1
1967 burghiu coroană bi-metal 57mm 1
1968 burghiu coroană bi-metal 60mm 1
1969 burghiu coroană bi-metal 64mm 1
1970 burghiu coroană bi-metal 68mm 1
1971 burghiu coroană bi-metal 76mm 1

1972 cap portburghiu - burghiu coroană 
14-30mm 1

1973 cap portburghiu - burghiu coroană 
32-152mm 1

1974 cap portburghiu pentru burghiu 
coroană 6,35mm 1

1975 mașina de tăiat circular cu colector 
de praf 40-125mm 1

1976 mașina de tăiat circular cu colector 
de praf 40-205mm 1

CHEI

Articol Descriere Buc

1140 set burghie - 7 piese 1
11401 suport magnetic burghie 1/4” 10

11402 burghie 1/4” pentru șurub phillips 
ph1 x100 10

11403 burghie 1/4” pentru șurub phillips 
ph1 x150 10

11404 burghie 1/4” pentru șurub phillips 
ph2 x100 10

11405 burghie 1/4” pentru șurub phillips 
ph2 x150 10

11406 burghie 1/4” pt. șurub pozidriv - 
poz 1x100 10

11407 burghie 1/4” pt. șurub pozidriv - 
poz 1x150 10

11408 burghie 1/4” pt. șurub pozidriv - 
poz 2x100 10

11409 burghie 1/4” pt. șurub pozidriv - 
poz 2x150 10

1610 cheie furcă ajustibilă 1
1620 set chei imbus din 911 - 9 piese 1
16201 chei imbus din 911 1,5mm 1
16202 chei imbus din 911 2mm 1
16203 chei imbus din 911 2,5mm 1
16204 chei imbus din 911 3mm 1
16205 chei imbus din 911 4mm 1
16206 chei imbus din 911 5mm 1
16207 chei imbus din 911 6mm 1
16208 chei imbus din 911 8mm 10
16209 chei imbus din 911 10mm 5
1621 set chei imbus - cu cap rotunjit 1
1625 cheie tablou de joncțiune 1

1630 set cheie pt. șurub dublă tip furcă 
din 3110 - 8 piese 1

16301 cheie pt. șurub dublă tip furcă 
din 3110 6x7 1

16302 cheie pt. șurub dublă tip furcă 
din 3110 8x9 1

16303 cheie pt. șurub dublă tip furcă 
din 3110 10x11 1

16304 cheie pt. șurub dublă tip furcă 
din 3110 12x13 1

16305 cheie pt. șurub dublă tip furcă 
din 3110 14x15 1

16306 cheie pt. șurub dublă tip furcă 
din 3110 16x17 1

16307 cheie pt. șurub dublă tip furcă 
din 3110 18x19 1

16308 cheie pt. șurub dublă tip furcă 
din 3110 20x22 1

1640 set cheie tubulară 1/4” set - 47 
piese 1

1650 set cheie pt. șurub dublă tip furcă 
din 3113 - 12 piese 1

16506 cheie pt surub combinat din 3113 
6mm 1

16507 cheie pt surub combinat din 3113 
7mm 1

16508 cheie pt surub combinat din 3113 
8mm 1

16509 cheie pt surub combinat din 3113 
9mm 1
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16510 cheie pt surub combinat din 3113 
10mm 1

16511 cheie pt surub combinat din 3113 
11mm 1

16512 cheie pt surub combinat din 3113 
12mm 1

16513 cheie pt surub combinat din 3113 
13mm 1

16514 cheie pt surub combinat din 3113 
14mm 1

16517 cheie pt surub combinat din 3113 
17mm 1

16519 cheie pt surub combinat din 3113 
19mm 1

16522 cheie pt surub combinat din 3113 
22mm 1

16608 cap cheie tubulară cu cap rotibil 
n 8 1

16610 cap cheie tubulară cu cap rotibil 
n10 1

16613 cap cheie tubulară cu cap rotibil 
n13 1

16617 cap cheie tubulară cu cap rotibil 17 1

16698 cap cheie tubulară de impact cu 
cap rotibil în set - 4 piese 1

VENTUZĂ PNEUMATICĂ

Articol Descriere Buc

1760 ventuză pneumatic capacitate 
maximă de transport 30kg 1

1761 ventuză pneumatic x art 1760 1

1770 ventuză pneumatic capacitate 
maximă de transport kg 60 1

1771 ventuză pneumatic x art 1770 1

CIOCANE

Articol Descriere Buc

1710 ciocan tricomponent 300gr 1
1715 ciocan 200gr 1
1716 ciocan 300gr 1
1720 ciocan cu cap simetric 800gr 1
1721 ciocan cu cap simetric 1000gr 1
1740 ciocan de cauciuc 700gr 1

INSTRUMENTE DE MĂSURAT

Articol Descriere Buc

1143 voltmetru 12 - 1000v 1
1144 multimetru 900 ω - 90 k ω 1
1410 riglă gradată de măsurat 2mt 1
1421 ruletă de măsurat cu carcasă mt 20 1
1423 rulete de măsurat 3 mt l=16 bicomp 1
1424 rulete de măsurat 5 mt l=19 bicomp 1

1430 șnur de marcat înfășurabil șnur 
de marcat 1

1431 șnur de marcat înfășurabil praf de 
cretă albastră 1

1432 șnur de marcat înfășurabil raf de 
cretă roșie 1

1551 nivelă mini 150mm 1
1552 nivela de buzunar 220mm 1

1553 nivela de buzunar 220mm talpă 
magnetică 1

1554 nivelă de aluminiu 400mm 1
1555 nivelă de aluminiu 600mm 1
1560 multi-detector 1

BORSETĂ PENTRU ELECTRICIENI

Articol Descriere Buc

18030 borsetă pentru electricieni 1
1814 trusă de scule cu multe buzunare 1
1815 rucsac pentru scule 1
1816 carcasă instrument ip67 1
1817 trolley aluminim 1
18400 carcasă de aluminiu 1
18500 trusă de scule din aluminiu 1

Articol Descriere Buc

18030M1 borsetă pentru electricieni cu 5 
bucăți de scule 1

1814A1 trusă de scule cu multe buzunare + 
asortiment BM18A1 1

1815A1 rucsac pentru scule + asortiment  
BM18A1 1

1816A1 carcasă instrument ip67 + 
asortiment BM18A1 1

18500A1 trusă de scule din aluminiu + 
asortiment BM18A1 1

18A1 asortiment a 14 instrumente 1
18A2 asortiment a 29 instrumente 1
18A3 asortiment a 33 instrumente 1

COMPARTIMENTE MOBILE

Articol Descriere Buc

00405 garnitură papuci izolațiîn cutie cu 
compartimente mobile 1

1818 box blu 1
1880 box scule 1
1881 boxe cu compartimente mic 1
1882 boxe cu compartimente mediu 1
1883 boxe cu compartimente mare 1
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BARA DE CUPRU FILETATA

BARA DE CUPRU FILETATA

Articol Descriere Buc

QB1221518 Bara de cupru 12x2x1000 
M5 P18 10

QB1241518 Bara de cupru 12x4x1000 
M5 P18 10

QB1242518 Bara de cupru 12x4x2000 
M5 P18 10

QB1251518 Bara de cupru 12x5x1000 
M5 P18 4

QB1551625 Bara de cupru 15x5x1000 
M6 P25 4

QB1552617 Bara de cupru 15x5x2000 
M6 P17,5 4

QB2051625 Bara de cupru 20x10x1000 
M8 P25 4

QB2052625 Bara de cupru 20x5x1000 
M6 P25 4

QB2052517 Bara de cupru 20x5x2000 
M5 P17,5 4

QB2011825 Bara de cupru 20x5x2000 
M6 P25 4

QB2541620 Bara de cupru 25x4x1000 
M6 P20 4

QB3052625 Bara de cupru 30x10x1000 
M8 P25 4

QB3011825 Bara de cupru 30x10x2000 
M8 P25 4

QB3012825 Bara de cupru 30x5x2000 
M6 P25 2

QB3251625 Bara de cupru 32x5x1000 
M6 P25 4
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Articol Descriere Buc

8006 Expune pentru cleme, terminale 1
80060V Expune instrumente afișare (Desktop) 1
80223V Expune instrumente afișare + glass H=2mt 1
8068 Expune pentru bride 1
8069 Expune pentru dibluri 1
990059 Expune “the “Kube” 1

Adresați-vă filialei din Romania pentru soluția ideală adaptata nevoile dvs.

EXPOZITOR
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