
ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, ДОВГОВІЧНІСТЬ
МЕТАЛООБРОБКА
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ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ  WÜRTH, 

Коронавірус здивував усіх нас і змусив тимчасово призупинити роботу. 
Нарешті цей період минає. Настав час ПОВЕРНУТИСЯ ДО РОБОТИ 

та йти вперед разом!

Würth  має надію, що партнерство допоможе подолати будь-яку кризу. 
Давайте триматися разом - у добрі та погані часи. Бо наша місія - 
підтримати Вас і переконатися, що ви зможете досягти найкращих 
результатів.

Пропозиції в цій брошурі спрямовані на те, щоб полегшити Вашу роботу 
під час і після кризи, а також якнайшвидше повернутися до роботи. 
Залишайтеся здоровими!

ПОВЕРТАЄМОСЬ 

ДО РОБОТИ
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01 Маркування/Вимірювання 6
02 Інструмент 7
03 Свердління/Нарізання різьби 8-10
04 Охолодження 11
05 Склеювання 12-13
06 Ручний інструмент 14-15
07 Шліфування 16
08 Змащення 17
 

ЗМІСТ
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НАШІ КЛІЄНТИ
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МАРКУВАННЯ 
ВИМІРЮВАННЯ  

• З упором
• Оцинкована конструкція
• Корозійна стійкість
• Точність відповідно до   

DIN 7168   

Слюсарний кутник
Для всіх стандартних робіт з 
металообробки, виконуваних в 
майстерні

• Діапазон вимірювань 
0-150 мм 

• З нержавіючої сталі
• Хромована шкала
• Має лінійку глибиноміра

Штангенциркуль
З пружинним 
фіксатором

• Добре підходить для темних і прозорих 
поверхонь

• Дуже висока стійкість до стирання 
практично на будь-якій поверхні

• Стійкість до впливу світла і погодних умов
• Відмінна адгезія, навіть на гладких і 

пористих поверхнях

Маркер
Всі кольори термостійкі
до 400 °С. Білий колір все ще видно 
до температури 1000 °C

Артикул 0967 910 301
Колір - чорний
Артикул 0967 910 303
Колір - білий

Артикул 0714 76 01 Розміри від 100 мм до 600 мм
Артикул 0695940...

• Діапазон вимірювань 
0-150 мм

• Індикатор стану батареї
• Автоматичне відключення 

через 5 хв

Штангенциркуль 
цифровий
Маховик для плавного 
переміщення рамки

Артикул 0714 76 19
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Слюсарний кутник

Дриль електричний EDI 13-K
Компактний та легкий дриль iз
13 мм металевим патроном

• Швидкозажимний 
металевий патрон

• Два режими роботи
• Кнопка-фіксатор
• Додаткова рукоятка
• LED підсвітка

Кутова шліфмашина EAG 11-125-C
Легка і потужна 1100W кутова шліфмашіна з 
підтримкою постійної швидкості

• Захист від повторного запуску
• Електронний блок управління
• Кнопка фіксації шпинделя 
• Захисна сітка на двигуні

Безщітковий акумуляторний дриль-
шуруповерт BHD 18 BL
Потужний, компактний акумуляторний
ударний шуруповерт з 13-міліметровим
металевим патроном

• Безщітковий двигун 
• Точне регулювання моменту для різних 

видів робіт (16 рівнів)
• Вбудована LED-підсвітка
• Ергономічний дизайн
• Захист від перенавантаження

ІНСТРУМЕНТ

Артикул 5717006010

Артикул 5717001011 Артикул 5717506012

Шабельна пила SBS 1300
Потужна 1300 W шабельна  пила, розроблена для
демонтажних робіт з металом та деревиною

Артикул 5717014011

• Швидкий процес різання в усіх типах матеріалів
• Система швидкої заміни полотен
• Захист шестерень від пилу та мілких абразивів
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Набір зенкерів для нержавіючих 
сталей, HSS 90°, DIN 335 C
Набір із 6 зенкерів для зенкування,
притуплення гострих кромок
і зняття задирок в отворах

• Для нержавіючих сталей (зелене кільце)
• З трьома ріжучими кромками
• DIN 335, тип С
• Покриття робочої частини: кубічний 

нітрид бору
• Видалення задирок та зенкування за одну  

операцію

Артикул 0694 019 01

Набір свердел спіральних 
HSCO DIN 338 ТИП RN 
Набір із 19 свердел
∅1,0 – 10,0 ×0,5 мм.

• Точне свердління.
• Самоцентрувальне свердло
• Довгий термін служби
• Прекрасно відводить стружку із зони 

свердління.
• Кут нахилу гвинтової канавки свердел 

дозволяє ефективно видаляти стружку із 
зони свердління.

Артикул 0626 000 002

Набір свердел спіральних  
HSS DIN 338 type RN 130°

Набір із 19 свердел
∅1,0 – 10,0 ×0,5 мм.

• Можливість отримання більш точних 
отворів.

• Самоцентрувальне свердло
• Кут при вершині і спеціальна заточка 

дозволяють отримувати отвори на 
циліндричних і сферичних поверхнях 
без попереднього кернення.

• Довгий термін служби

Артикул 0624 000 001

Cвердління,
нарізання
різьби
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• До 4 разів довше термін служби в порівнянні з ступінчастими 
свердлами без покриття

• Ексклюзивна заточка наконечника
• Оптимізований задній кут і профіль свердла
• Зниження навантаження на інструмент і обладнання до 80%
• Захист свердлильного патрона від пошкоджень

Набір ступінчастих 
свердел HSS Performance 

Набір із 3 свердел для швидкого свердління з плавним 
ходом і значно меншим утворенням задирок при 
обробці тонкостінних деталей зі звичайної сталі з 
міцністю до 900 Н / мм², алюмінію, чавуну, латуні, 
бронзи, дерева та пластику
∅4,0 – 30,0

Артикул 0694453001 

• Підходить для нержавіючих сталей, інструментальних сталей
• На хвостовику нанесена кольорова маркування - зелене кільце
• Для метричної різьби по ISO DIN13
• Мітчики і свердла зберігаються в зручному футлярі з ABS 

пластику
• Додаткова етикетка з інструкцією із застосування на нижній 

частині футляра

Набір мітчиків машинних HSCo
Набори мітчиків машинних зі свердлами для 
нержавіючої сталі
Для наскрізних отворів (М3-М12)

Артикул 065 51 
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• Інструменти, розташовані у порядку їх застосування та відповідно 
до їх діаметру

• Ложемент виконано із високоякісної піни
• При нарізанні різьби необхідно застосовувати мастило 

для свердління та різання арт. 0893050008 або пасту арт. 
0893050010

Набір різьбонарізного інструменту
HSS M3-M20

67 предметів у кейсі. Повний асортимент для
виготовлення стандартної метричної резьби ISO M3-M20
у сталі до 850 N / мм² міцності, а також у чавуні.

Артикул 5964 065 201 

• Інструменти, розташовані у порядку їх застосування та відповідно 
до їх діаметру

• Ложемент виконано із високоякісної піни
• При нарізанні різьби необхідно застосовувати мастило 

для свердління та різання арт. 0893050008 або пасту арт. 
0893050010

Набір різьбонарізного інструменту
HSS M3-M12

44 предмети у кейсі. Повний асортимент для
виготовлення стандартної метричної резьби ISO M3-M12
у сталі до 850 N / мм² міцності,а також у чавуні.

Артикул 5964 065 200
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Паста для різання та свердління
CUT+COOL Perfect
Оптимальний результат при обробці більшості
матеріалів

• Значно подовжує термін служби інструменту
• Високий рівень захисту від корозії
• Паста відмінно підходить для використання з металообробними 

станками

Вміст : 500 мл

Колір: Коричневий

Артикул 0893 050 010

Мастило для різання та свердління
CUT+COOL Perfect
Високопродуктивне мастило для
важких умов механічної обробки

• Значно подовжує термін служби інструменту
• Високий рівень захисту від корозії
• Деталі, оброблені невеликою кількістю продукту, можуть бути 

зварені без додаткового очищення

Вміст: 400 мл

  

Артикул 0893 050 008

Охолодження
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Склеювання

• Забезпечує з'єднання високої міцності
• Не потрібні додаткові кріпильні елементи
• Видаляється лише після нагрівання до+300 ° С
• Відмінна термостійкість, відмінна стійкість відносно різних 

середовищ 
• Універсальний продукт з широким спектром застосування
• Перешкоджає самостійному розгвинчуванню різьбових з'єднань, 

яке виникає через вібрації або ударні навантаження

Фіксатор різьбовий, високої міцності
Фіксатор високої міцності і герметик. Призначений 
для фіксації, приєднання і герметизації гвинтів, 
болтів, нагелів, гайок, різьбових вставок і штекерів, 
які не потрібно видаляти при нормальних робочих 
умовах

Вміст: 50 г

Колір: Зелений
Артикул 0893 270 050

Фіксатор різьбовий, середньої міцності
Фіксатор середньої міцності і герметик. 
Призначений для фіксації, приєднання і 
герметизації гвинтів, болтів, нагелів, гайок, 
різьбових вставок і штекерів з можливістю 
видалення при необхідності

• Забезпечує з'єднання середньої міцності
• З'єднання може бути демонтовано за  допомогою 

звичайних інструментів 
• Затвердіння відбувається навіть на частина, що не 

були піддані попередній обробці
• Може також застосовуватися для нержавіючої 

сталі і пасивних поверхонь
• Відмінна термостійкість, відмінна стійкість відносно 

різних середовищ

Вміст: 50 г
Колір: Синій
Артикул 0893 243 050
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• Для туб об'ємом 310 мл
• Ергономічна ручка з ПВХ

Пістолет для картушів 310мл, ПВХ
Для використання пластикових та
металевих картушів

Артикул 1891852

• Універсальне застосування
• Висока еластичність
• Знижує вібрацію і шум
• Допускається склеювання і 

герметизація деталей у виробництвах, 
що мають справу з продуктами 
харчування

• Не викликає корозію
• Без запаху
• Не містить силікону
• Може бути пофарбований після 

висихання

Комбінований клей-герметик K+D
Еластичний поліуретановий клей 
і герметик з широкою сферою 
застосування.

Вміст: 300 мл

Колір: Білий
Артикул 0890 100 1

Вміст: 300 мл
Колір: Сірий
Артикул 0890 100 2

Вміст: 300 мл

Колір: Чорний
Артикул 0890 100 3

• Надійне затвердіння при температурі 0 ° C
• Можна використовувати в зимовий час
• Може застосовуватися на злегка маслянистих поверхнях
• Немає необхідності в знежирюванні
• Максимальний заповнюваний проміжок складає 0,15 мм
• Навіть великі нерівності і проміжки можуть бути економно 

компенсовані
• Запобігає фрикційній корозії в місцях посадки підшипників і 

втулок

Фіксатор підшипників, високоміцний
Для високоміцної фіксації сполук: втулок, муфт, 
зубчастих коліс, болтів, валів і підшипників, що 
піддаються високим навантаженням

Вміст: 50 г

Колір: Зелений
Артикул 0893 603 050

Герметик трубний з ПТФЕ (тефлон)
Використовується для герметизації будь- яких 
з'єднань металевих труб і фітингів з конічною або 
циліндричною різьбою відповідно до DIN 2999

• Атестований NSF / ANSI 61
• Можна використовувати в процесах виробництва харчових 

продуктів
• Пройшов випробування на сумісність з киснем при температурі 

до +60 ° C і тиску 10 бар
• Миттєва герметизація з'єднання при тиску до 5 бар
• Замкнуте з'єднання може бути навантажено тиском до 5 бар 
• Висока стійкість до багатьох рідин і газів
• Не витікає з різьбового з'єднання
• Швидкий і безпечний монтаж

Вміст: 50 г

Колір: Білий

Артикул 0893 511 050
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Ручний інструмент

• У пластмасовому футлярі з прозорою кришкою
• З утримувачем для поясного ременя
• Кольорове маркування біт

Набір біт
Набір із 31 предмету, 1/4 ", з магнітним біторимачем

Артикул 0614250030

1/4”+1/2” набір торцевих ключів
Розширений набір із  59 предметів 1/4 " і 1/2"  
торцевих ключів з тріскачками та бітами

• Відповідає DIN 3122, ISO 3315
• На внутрішній поверхні головки тріскачки 48 зубів
• Мінімальний кут повороту: 7.5 °
• Кнопка для вилучення головок
• Швидка і зручна зміна інструменту
• Покриття: хромоване
• Рукоятка: двокомпонентна
• Зручна кругла компактна головка, що дозволяє працювати 

в обмеженому просторі
• Профіль головок: шестигранний, метричний

Артикул 096509059

• Зручне розташування біт і викрутки в компактному футлярі
• У набір входять біти для виконання точних робіт при складанні та 

обслуговуванні оптики, комп'ютерної техніки, електроніки, інших 
точних механізмів, а також в моделюванні.

Набір біт з викруткою для точних робіт
29 предметів

Артикул 06134895
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•  Хомути білого кольору призначені для використання при 
нормальних умовах в закритому просторі

•  Хомути чорного кольору завдяки вугільним добавкам захищені 
від впливу ультрафіолетового випромінювання і призначені для 
використання на відкритому повітрі

• Матеріал: поліамід 6.6
• Встановлювати при температурі не нижче -10°С
• Застосовуються при температурах: -40 ... + 85°C

Хомут пластиковий
Швидке, безпроблемне та надійне з'єднання кабелів, 
шлангів тощо.

Колір: білий/чорний
Артикул 0502 ... 

Кліщі обтискні С161
Для обтиску трубчастих наконечників 
перерізом від 0,5 до 16 мм2

Довжина: 220 мм
Артикул 0557 10 

• Для ізоляції електричних проводів
•  Напруга пробою: до 9 кВ
• Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
• 10м/15мм

Стрічка ізоляційна PVC

Колір: жовтий
Артикул 0985 107

Змінні леза
Лезо ламке, 18мм

Артикул 0715 66  058

• Висока стійкість і точність леза 
• Ударостійка пластмасова рукоятка і металева направляюча леза
• Леза 18мм

Ніж 1k з автофіксатором
З автоматичним блокуючим механізмом леза для
зручної роботи однією рукою

Довжина: 160 мм
Артикул 0715 66  210

Кліщі обтискні QI 60
Для ізольованих і неізольованих 
кабельних наконечників і з'єднувачів 
від 0,5 до 16 мм2

Довжина: 235  мм
Артикул 0714101111

Колір: коричневий
Артикул 0985 104

Колір: синій
Артикул 0985 105

Колір: чорний
Артикул 0985 101

Колір: білий
Артикул 0985 102
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• Відмінне прилягання та неперевершений комфорт
• Прекрасно протистоять проколам та стиранню
• Надзвичайна міцність, стійкість і довговічність
• Ідеальний захват
• Еластична вставка на зап’ясті

Рукавиці захисні DRIVER COMBI та 
DRIVER CLASSIC
Якісні захисні рукавички виготовлені з міцної, м’якої 
коров’ячої шкіри

• Висока продуктивність шліфування завдяки великій кількості 
шліфувальних  ламелей та зерна з оксиду цирконія

• Дуже широка область застосування
• Ріномірне використання шліфувальної поверхні, поки вона не 

буде повністю зношена
•  Надзвичайно гнучкий і тихий, без ударівта вібрації

Шліфувальний сегментований диск
Шліфування поверхні, зварних швів, видалення лаків та фарб, 
шліфування інструментів, обробка, видалення стружки, видалення 
іржі, шліфування виступів

Шліфування

Артикул 0578925Z..

DRIVER COMBI
Артикул 5350000509  - 
розмір 9
Артикул 5350000510  - 
розмір 10

DRIVER CLASSIC
Артикул 5350000409  - 
розмір 9
Артикул 5350000410  - 
розмір 10
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• Надійно утримується на деталях, які 
швидко обертаються

• Не містить силікону, смоли і кислот
• Робочий діапазон температур:  від -30 

°С до +100 °С 
•  Короткочасно: +180 °С

Мастило HHS® Drylube
Сухе, стійке до відцентрових сил, 
синтетичне мастило з домішками PTFE

Вміст: 400 мл
Колір: Коричневий
Артикул 0893 106 6

• Висока проникна здатність
• Стійкість до бризків і морської води, витримує 

слабкі кислоти і луги
• Робочий діапазон температур:від -25 °С до +180 °С
• Короткочасно: + 200 °С

Мастило HHS® 2000
Універсальне, стійке до високого тиску, 
високо адгезійне мастило

Вміст: 500 мл
Колір: Жовтий
Артикул 0893 106 

• Оптимальні проникаючі властивості дозволяють 
засобу проникнути вглиб сильно проіржавілих 
з‘єднань

• Знижує тертя. Відмінний змащуючий ефект за 
рахунок згладжуванняповерхні металу

• Забезпечує постійну безперебійну роботу 
з‘єднань

Розкислювач іржі Rost Off Special
Високоефективний розкислювач іржі 
для харчової промисловості (NSF - H1)

Вміст: 400 мл
Артикул 0893 130 400

• Продукт для широкого спектру застосування
• Засіб, проникаючий в іржу, з хорошими 

розблокуючими властивостями
•  Мастило, що знижує знос
• Довгостроковий захист від корозії. 
• Полегшує витяг деталей з прес-форм
• Підвищує безпеку на робочому місці і не шкодить 

здоров'ю

Харчове мастило Multi Plus
Синтетичне багатоцільове мастило з 
широкими функціональними можливостями

Вміст: 400 мл

Колір: Прозорий
Артикул 0893 056 

Змащення
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