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2 ТОП ПРОДУКТИ 

Каністра
Місткість: 5 л
Артикул 0893 140 05
Уп./шт. - 1

Аерозоль
Місткість: 500 мл
Артикул 0890 108 10
Уп./шт. - 24

ОЧИСНИК УНІВЕРСАЛЬНИЙ PLUS

• Для швидкого очищення і знежирення різних деталей, агрегатів і 
механізмів в процесі обслуговування та ремонтних робіт
• Швидке очищення і чудові очисні характеристики
• Очищення без залишків
• Не містить ацетону та розчинників
• Хороша сумісність з такими матеріалами як фарби, пластики і гума
• Не містить AOX і силікону
• Розпилюючий клапан на 360°
• Можливе розпилення в будь-якому положенні

Галузь застосування:
Для швидкого видалення масла, 
мастила, бруду, сажі, кіптяви, 
гальмівного пилу з гальмівних колодок, 
дисків, накладок, корпусів механізмів 
і т.п.)

Спосіб застосування:
Нанести на забруднену 
поверхню, протерти 
серветкою

Аерозоль
Місткість: 500 мл
Артикул 0893 140
Уп./шт. - 12 ПРОМИСЛОВИЙ ОЧИСНИК

• Універсальний миючий засіб для промисловості і майстерень
• Відмінні миючі та розчиняючі властивості 
• Видаляє сліди від наклейок і липких стрічок
• Видаляє навіть такі стійкі забруднення як сліди воску, залишки силікону, 
мастил 
• Сумісний з більшістю матеріалів. Не пошкоджує незабарвлені поверхні 
з таких матеріалів як мідь, алюміній, нержавіюча сталь
• Зручний у застосуванні, не має різкого запаху
• Швидке і ефективне очищення
• Не містить ацетону та силікону

Галузь застосування:
Видаляє залишки клею від наклейок. 
Очищує різні деталі з пластмаси та металу. 
Розчиняє cліди від різних маркерів та 
фломастерів на гладких поверхнях. Усуває 
відбитки пальців при монтажних роботах. 
Може використовуватися як знежирювач. 
Також підходить для видалення забруднень 
з гальмівних дисків 

Спосіб застосування:
Нанести на оброблювану 
поверхню і  протерти чистою 
серветкою. При роботі з
чутливими поверхнями нанести 
на серветку і обробити нею 
поверхню 

ОЧИСНИКИ ТА МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ ЧИЩЕННЯ

Каністра
Місткість: 5 л
Артикул 0890 108 715
Уп./шт. - 1
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Каністра
Місткість: 5 л
Артикул 0893 118 2
Уп./шт. - 1

ОЧИСНИК BMF

• Екологічно нешкідливий очищувач для прибирання цехів, 
очищення верстатів і транспортних засобів
• Без фосфатів
• Біологічно розкладається
• Може бути нанесений вручну і за допомогою миючих машин 
високого тиску
• Повністю видаляє жир, але в той же час щадить матеріали
• Не ушкоджує лак, гуму і пластику
• Самостійна деемульсація (відділення масла в зливних водах)
• Не містить АОХ і силікону

Галузь застосування:
Застосовується для очищення  
транспортних засобів, устаткування і 
приміщень в промисловості, автосервісі 
і т.д

Спосіб застосування:
Може застосовуватися для 
мийки за допомогою автоматів 
високого тиску в концентрації 
3-5%, в машинах для миття 
підлоги в концентрації 3-10%. 
Рекомендована концентрація для 
ручної мийки — 3-50%

Каністра
Місткість: 5 л
Артикул 0893 611
Уп./шт. - 1

ОЧИСНИК СМОЛИ З ПИЛОК НЕК 5000

• Концентрований засіб для видалення смоли
• Швидко видаляє нальоти смоли хвойних порід дерев та інші забруднення
• Особливо добре підходить для швидкого очищення полотен, ручних пилок,
стаціонарних циркулярних (круглих) пилок, змінних різців в деревообробних 
верстатах (стругальних різців) і фрез

Увага! 
Агресивний до алюмінію

Спосіб застосування:
Перед використанням розвести 
його водою у співвідношенні 
1: 2. Для очищення поверхні 
користуйтеся пензликами з нейлону 
або пластмаси або чистіть щіткою 
у ванні з розчином. Залишки на 
оброблюваній поверхні видаляють 
за допомогою серветки

РУЧНИЙ НАСОС-
РОЗПИЛЮВАЧ

• Використовується для нанесення рідких 
очищувачів
• Зручно відкривати ємність, заправляти та 
наносити рідкі очисники
• Ергономічна форма ємності 
• Зручна та надійна розпилювальна форсунка

Місткість: 1 л
Артикул 0891 503 001
Уп./шт. - 1
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ОЧИСНИК РУК
 
• Для очищення, захисту та догляду за шкірою рук
• Не містить лугів
• Не містить силіконових масел
• Попереджає подразнення шкіри
• Має приємний запах
• Біологічно розкладається
• Не шкодить навколишньому середовищу
• Не засмічує зливів
• Володіє інтенсивним, але щадним миючим ефектом
• Посилений змащувальний залишковий ефект
• Нейтральне значення pH
• Не містить мила
• Засіб пройшов дерматологічний тест

Тюбик
Місткість: 350 мл
Артикул 0893 900 01
Уп./шт. - 6

Бідон
Місткість: 4,000 мл
Артикул 0893 900 0
Уп./шт. - 1

ОЧИСНИК РУК BASIC

• Гіпоалергенний
• Не подразнює шкіру навіть при частому використанні
• Не мильний засіб з нейтральним pH
• Пройдені дерматологічні  випробування
• Не містить силікону, розчинників та лугів

Галузь застосування:
Очищує пори рук, видаляє залишки 
масла, мастила та інші легкі забруднення

Спосіб застосування:
Нанести на сухі руки, розтерти,
ретельно змити водою та 
витерти сухим рушником або 
серветкою

Відро
Місткість: 10 л
Артикул 08939 0001 5
Уп./шт. - 1

ОЧИСНИК РУК PROFI

• Очищує, видаляє  залишки мастила та інші забруднення 
• Не подразнює шкіру навіть при частому використанні
•  Економічна індивідуальна упаковка
•  Не містить силікону, розчинників та лугів

Бідон
Місткість: 1 кг 
Артикул 0893 955 210
Уп./шт. - 1
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ПАПІР ОЧИСНИЙ

• Для протирання рук, інструменту, робочих поверхонь, деталей
• Для зручного зберігання і використання паперу рекомендуються
розмотувальні системи
• Прекрасно вбирають вологу
• Вибір кількості шарів
• Стандартні типорозміри

ТРИМАЧ-ДИСПЕНСЕР

• Розроблений з урахуванням експлуатації у 
 виробничих приміщеннях і автомайстернях
• Підходить для паперових рушників шириною 38 см
• Оцинкована поверхня
• Планка з зубцями для відриву серветки потрібної 
довжини
• Два варіанти: для монтажу на стіну і на підлогу

Тип Розміри, 

см

Листи Артикул

Білий, 2 шари 36 х 22 2,500 0899 800 511

Синій, 3 шари 36 x 38 1,000 0899 800 823

Синій, 3 шари 36 x 38 500 0899 800 850

Синій, 2 шари 36 x 38 1,000 0899 800 773

Синій, 2 шари 35 х 22 1,000 1899 800 611

Тип Розміри, мм Артикул
Монтаж на стіну 500 х 312 х 230 0899 800 607-1

Установка на підлогу 460 х 900 х 440 0899 800 606-1
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АЕРОЗОЛЬНІ МАСТИЛА HHS®

HHS® 2000
Універсальне, стійке до 
високого тиску, високо 
адгезійне мастило з 
оптимальним набором 
експлуатаційних властивостей
• Стійкість до високого тиску

• 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

• Колір: жовтий

 

Місткість: 500 мл
Арт. 0893 106

Індекс в’язкості

HHS® 5000
Глибокопроникаюче, стійке 
до високих температур, 
повністю синтетичне мастило
• Надійне змащування

• Опір зносу

• Безпека за рахунок тривалої дії

• Стійкість до бризків і морської води, витримує  
 слабкі кислоти і луги

• Не містить силікону, смоли і кислот 

• Робочий діапазон температур:   
 від -20 °С до +200 °С 
• Короткочасно: + 250 °С
• Колір: прозорий

Місткість: 500 мл
Арт. 0893 106 3

Індекс в’язкості

HHS® LUBE
Високоефективний захист 
від погодних впливів 
навколишнього середовища

• Відштовхує пил та бруд

• Стійке до бризків і морської води,   
 витримує слабкі кислоти і луги

• Витримує високі навантаження

• Робочий діапазон температур:  
 від -25 °С до +150 °С. 
• Короткочасно: + 175 °С
• Колір: зелений опал

Місткість: 500 мл
Арт. 0893 106 5

Індекс в’язкості

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

Місткість: 400 мл
Арт. 0893 106 6

• Надійно утримується на деталях, які  

 швидко обертаються

• Висока проникаюча властивість

• З твердими змащуючими частинками  

 PTFE

• Не містить силікону, смоли і кислот

• Робочий діапазон температур:  

 від -30 °С до +100 °С

• Короткочасно: +180 °С

• Колір: жовтий
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АЕРОЗОЛЬНІ МАСТИЛА HHS®

HHS® FLUID
Рідке мастило з DUO-ефектом: 
сильна проникаюча здатність та 
відмінна адгезія
• Висока проникаюча здатність
• Стійкість до високого тиску
• Високий опір розриву  змащувальної  
 плівки при високому тиску. Ідеальне для  
 змащування деталей, часте змащення  
 яких є проблематичним
• Хімічна сумісність з конструкційними  
 матеріалами 
• Не містить силікону, смоли і кислот 
• Колір: жовтий

Місткість: 500 мл
Арт. 0893 106 4

Індекс в’язкості

HHS® GREASE
Універсальне біле мастило з
збільшеним терміном служби
з добавками PTFE
• Довгий термін служби
• З твердими змащувальними   
 компонентами PTFE
• Після розриву змащувальної плівки   
 ПТФЕ частинки продовжують   
 змащувати (аварійна експлуатація)
• Стійкість до прилипання пилу
• Колір: яскраво-білий

Місткість: 400 мл
Арт. 0893 106 7

Індекс в’язкості

Вимоги до застосування Повзучість
Стійкість до 

високих тисків Температурна 
стійкість

Захист від 
корозії

Сила 
зчеплення з 
поверхнею

Довговічність Сумісність з 
матеріалами

Опір до 
налипання 

бруду
WÜRTH РЕКОМЕНДУЄ

Відкрита зубчаста передача
(сталева)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS LUBE
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS 2000

Закрита зубчаста передача
(сталева)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS 2000

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS FLUID / HHS 2000

Зубчасті рейки ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS DRYLUBE
Пластикові зубчасті колеса ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS 2000 / HHS FLUID
Ланцюг, який швидко рухається ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS LUBE
Ланцюги, що працюють в умовах
підвищених температур

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS DRYLUBE
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS LUBE / HHS FLUID

Направляючі сталеві троси ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS 5000
Сталеві троси, які швидко
рухаються

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS 2000 / 5000
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS GREASE

Напрямні рейки / Антифрикційні
підшипники

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS DRY LUBE
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS LUBE

Петлі / Шарніри ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS 2000
Антифрикційні підшипники ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● HHS LUBE / DRYLUBE

HHS® CLEAN
Спеціальний  комбінований 
праймер-очисник для  
нанесення мастил серії HHS

• Сильні очисні властивості
• Легко справляється з сильними забрудненнями
• Покращена адгезія мастила 
• Збільшення терміну служби мастила Місткість: 500 мл

Арт. 0893 106 10
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МАСТИЛА ДЛЯ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

Може застосовуватися в зонах 
переробки та зберігання 
продуктів харчування, згідно 
з класифікацією NSF H1. Може 
контактувати з продуктами 
харчування.

ХАРЧОВЕ МАСТИЛО HHS FOODSTUFFS

• Висока текучість. Проникає в найдрібніші проміжки
• Хороші адгезійні властивості
• Тривалий захист від корозії, особливо кольорових металів
• Водостійке
• Не містить смол і кислот, силікону і AOX-речовин
• Температурний діапазон застосування: від  -25 °C до 180 °C

Галузь застосування:
Підходить для універсального змащуваня 
деталей машин і механізмів, що працюють 
в умовах високих тисків: наприклад, 
ланцюгів, систем тяг, шарнірів, важелів, 
підшипників, направляючих тросів і 
відкритих приводів

Спосіб застосування:
Очистити поверхні, що підлягають 
змащуваню, і нанести мастило. 
Застосовують у зонах зберігання і 
переробки продуктів харчування. 
Наносити тільки технологічно 
мінімально необхідну кількість мастила.

Аерозоль
Місткість: 500 мл
Артикул 08931076 
Уп./шт. - 12

Аерозоль
Місткість: 300 мл
Артикул 0893 107 1
Уп./шт. - 12

ХАРЧОВЕ МАСЛО ДЛЯ ЗМАЩЕННЯ 
• Висока текучість
• Захищає від корозії
• Має нейтральний запах і смак
• Хороша сумісність з матеріалами, не ушкоджує гумові ущільнюючі кільця
• Може контактувати з поверхнями з алюмінію, нержавіючої сталі, таких 
пластиків як ПП, ПЕ, полістирол, нейлон, полікарбонатне скло, епоксидний 
склотекстоліт
• Масло безпечне для шкіри і слизових оболонок
• Не токсичне
• Витісняє вологу
• Температурний діапазон застосування: від  -10 °C до 180 °C

Галузь застосування:
Застосовується для змащування 
ущільнювачів клапанів, манжетів, кілець 
ущільнювачів, привідних механізмів, 
поршневих шатунів, направляючих 
дисків, шарнірних і роликових ланцюгів, 
а також для змащування машин і 
механізмів, застосовуваних у харчовій 
промисловості та виробництві напоїв

Спосіб застосування:
Очистити і знежирити поверхні, 
що підлягають змащуванню. 
Розпорошити тонким шаром на
оброблювану поверхню
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ГЕРМЕТИК ДЛЯ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

• Високоякісний герметик для використання в харчовій 
промисловості, в обладнанні для підготовки води й виробництва 
напоїв, а також для виготовлення акваріумів 
• Надійний і перевірений продукт
• Може використовуватися в харчовій промисловості, у процесах 
підготовки питної води і в житлових приміщеннях
• Схвалений NSF стандарт 61
• Тестований ISEGA. Може застосовуватися в системах питної води 
згідно DVGW
• Широка галузь застосування. Хороша сумісність з багатьма 
матеріалами
• 10 років гарантії на стійкість до атмосферних впливів, до 
ультрафіолету, до старіння і на стійкість кольору
• Температурний діапазон застосування: від  -40 °C до 180 °C

Високий рівень безпеки. Адгезія до коріану і варикору. 
Висока стійкість до впливу хімічних сполук

Картуш
Місткість: 310 мл
Безбарвний
Артикул 08925501
Уп./шт. - 12

МАСТИЛО БАГАТОЦІЛЬОВЕ III та IV

• Синтетичне високоефективне мастило з твердими змащувальними компонентами 
білого кольору
• Діє при високому тиску завдяки ЕР- присадкам
• Дуже високі протизадирні властивості
• Хороші ущільнюючі властивості і високий корозійний захист
• Хороші пило-, грязе- і водовідштовхувальні властивості
• Не містить смол, кислот і силікону
• Безпечний продукт — не завдає шкоди здоров‘ю

Може застосовуватися в зонах 
переробки та зберігання 
продуктів харчування згідно з 
класифікацією NSF H1. Може 
контактувати з продуктами 
харчування

Картуш
Місткість: 400 г
Безбарвний
Артикул 0893107003
Уп./шт. - 24

Картуш
Місткість: 400 г
Безбарвний
Артикул 0893107002
Уп./шт. - 24

•Температурний діапазон 
застосування: від  -15 °C до 130 °C 
Короткочасно: +150 °С

Може 
використовуватися 

для підготовки 
питної води

• Температурний діапазон застосування: 
від  -45 °C до 180 °C 
Короткочасно: +200 °С
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КЛЕЇ ТА ГЕРМЕТИКИ

ГЕРМЕТИК  ДЛЯ ГІДРАВЛІКИ

ГЕРМЕТИК СТОПОРНИЙ 
СЕРЕДНЬЇ МІЦНОСТІ

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПІДШИПНИКІВ

• Для герметизації різьбових з‘єднань 
в пневматичних і гідравлічних системах 
при високому навантаженні, аж до тиску 
розриву труб або шлангів
• Може застосовуватися на злегка 
маслянистих поверхнях. Немає 
необхідності в знежирюванні. Чудова 
стійкість до всіх гідравлічних рідин і 
палива
• Швидке затвердіння: міцність через 
40 хвилин. Функціональна міцність
через 2-3 години

Артикул 0893 545 ..

• Призначений для фіксації, 
приєднання і герметизації гвинтів, 
болтів, нагелів, гайок, різьбових 
вставок і штекерів з можливістю 
видалення за необхідності
• Відмінна термостійкість, 
відмінна стійкість відносно різних 
середовищ
• Перешкоджає самостійному 
розгвинчуванню різьбових 
з‘єднань, яке виникає 
через вібрації або ударні 
навантаження

Артикул 0893 243 ..

• Для складання втулок і 
підшипників, що піддаються 
високим температурам 
• Запобігає фрикційній корозії в 
місцях посадки підшипників і втулок
• Швидка фіксація через 40 хв, 
можна використовувати через 1-3 
години

Артикул 0893 620  ..

ГЕРМЕТИК ТРУБНИЙ

• Використовується для герметизації 
будь- яких з‘єднань металевих труб і 
фітингів з конічною або циліндричною 
різьбою відповідно до DIN 2999
• Миттєва герметизація з‘єднання при 
тиску до 5 бар
• Висока стійкість до багатьох рідин і 
газів

Артикул 0893 511  ..

ГЕРМЕТИК ФЛАНЦЕВИЙ

• Для герметизації фланцевих 
з‘єднань і з‘єднань поверхонь з 
великим проміжком
• Ідеально підходить для 
герметизації з‘єднань на 
вертикальних і стельових поверхнях 
посадки підшипників і втулок
• Дуже в‘язкий засіб, не стікає з
вертикальних поверхонь

Артикул 0893 518  ..

ГЕРМЕТИК СТОПОРНИЙ 
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 за нормальних 
робочих умов
• Видаляється лише після 
нагрівання до +300 ° С
• За звичайних умов 
перешкоджає самостійному
розгвинчуванню різьбових 
з‘єднань, яке виникає 
через вібрації або ударні 
навантаження

Артикул 0893 270 ..
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ГЕРМЕТИК СТОПОРНИЙ 
СЕРЕДНЬЇ МІЦНОСТІ

СУПЕРКЛЕЙ KLEBFIX

• Для склеювання металів, 
пластмас і гумових деталей 
в будь-якій комбінації
• Миттєве та надійне 
з‘єднання

Артикул 0893 09

Артикул 08933311
Колір: чорний
Артикул 08933316
Колір: cірий
Артикул 08933312
Колір: червоний 
Місткість: 200 мл
Уп./шт. - 1

РІДКИЙ МЕТАЛ FE 1

• Ідеальна швидкодіюча система для монтажу і ремонту в 
металообробці та на ремонтних ділянках. Для заповнення 
форм, швидкого ремонту і герметизації витоків
• Високоякісна двокомпонентна система, яка завдяки своїй 
спеціальній формулі після застигання набуває властивостей, 
схожих на метал
•  Завдяки ідеальному співвідношенню суміші компонентів 
(1: 1) неправильне виготовлення ремонтного складу 
практично неможливе
•  FЕ 1 спеціально розроблена для дрібних ремонтних 
робіт, які повинні бути виконані в найкоротші терміни
•  Після затвердіння рідкий метал FЕ 1 може піддаватися 
механічній обробці подібно металу, на який він наносився, 
наприклад, точінню, свердлінню, фрезеруванню

Артикул 0893449
Місткість: 500 г
Уп./шт. - 1

Силікон SUPER RTV

• Високоякісний герметик для використання при виробництві та 
ремонті різних транспортних засобів з прекрасною адгезією
• Дуже висока стійкість до хімікатів
• Безкислотна система затвердіння. Не викликає корозію 
алюмінію, чавуну і сталі
• Стійкий до високих температур. Можна використовувати в 
робочому діапазоні температур двигунів і механізмів
• Температурний діапазон застосування: від  -60 °C до 260 °C 
Короткочасно: +300 °С
• Постачється в балоні зі стисненим повітрям. Легке дозування без 
допоміжних засобів
•  Відповідає вимогам провідних автовиробників

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГЕРМЕТИКА

• Видаляє герметики, клеї, фарбу і т.д. 
за декілька хвилин
Артикул 08931000

СУПЕРКЛЕЙ ELASTOFIX СУПЕРКЛЕЙ PLASTOFIX

• Для моментального 
склеювання металів, 
пластиків, гумових деталей 
як один з одним, так і в різних 
поєднаннях

Артикул 0893 092

• Для склеювання 
важкосклеюваного пластику 
(PA, PBT, PET, PI, POM, 
TPE, TPO), еластомерів і 
натурального каучуку

Артикул 0893 091

Для підготовки поверхні перед склеюванням 
ми рекомендуємо використовувати праймер 
Арт. 0893 091 5

Для прискорення процесу склеювання деталей 
ми рекомендуємо використовувати активатор 
Арт. 0893 301 20
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АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ 
ТА РОЗКИСЛЮВАЧІ ІРЖІ

Аерозоль
Місткість: 400 мл
Артикул 0893 241
Уп./шт. - 24

РОЗКИСЛЮВАЧ ІРЖІ ROST OFF BLUE ICE

• Високоефективний розчинник іржі з охолоджуючим ефектом та індикатором 
зміни температури
• Охолоджуючий ефект. Завдяки охолодженню поверхні різьбового
з‘єднання до -45 °С в шарі корозії виникають мікротріщини, в які проникає 
розкислювач
• Індикатор зміни температури. При охолодженні спреєм до -5 °С поверхня, 
на яку було нанесено спрей, змінює колір на блакитний. Це означає, що можна 
приступати до роботи
• Оптимальне розкислення іржі. Іржа швидко розкладається, що дозволяє
відкручувати навіть сильно закислені різьбові з‘єднання 

Аерозоль
Місткість: 300 мл
Артикул 0890 200
Уп./шт. - 24

РОЗКИСЛЮВАЧ ІРЖІ ROST OFF PLUS

• Високоефективний розкислювач іржі з присадкою OMC2 з ефектом 
мастила
• Висока капілярна активність. Оптимальні проникаючі властивості 
дозволяють засобу проникнути вглиб сильно проіржавілих з‘єднань
• Містить рідку, високоефективну молібден-органічну сполуку - OMC2.
На відміну від продуктів, які містять тверді мастильні матеріали, наприклад, 
дисульфід молібдену, OMC2 не випадає в осад у великих ємностях
• Знижує тертя. Відмінний змащуючий ефект за рахунок згладжування
поверхні металу 
• Забезпечує постійну безперебійну роботу з‘єднань

Галузь застосування:
Призначений для розблокування 
заржавілих і окислених різьбових 
з‘єднань, рухливих частин та
елементів у всіх видах техніки, пристроїв 
і механізмів

Спосіб застосування:
Розпилити на оброблювані 
деталі і трохи зачекати, поки 
засіб не проникне вглиб
з‘єднання

Галузь застосування:
Призначений для розблокування 
заржавілих і окислених різьбових 
з‘єднань, рухомих частин та
елементів у всіх видах техніки, пристроїв 
і механізмів

Спосіб застосування:
Розпилити на оброблювані 
деталі і трохи почекати, поки 
засіб не проникне вглиб
з‘єднання
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Банка
Місткість: 1 кг
Артикул 08938002
Уп./шт. - 5

МІДНА ПАСТА CU 800

• Стійка до високих температур і тиску адгезійна мастильна 
антикорозійна мідна паста
 • Робочий температурний діапазон від -40 До + 1200 °С
• Стійка до впливу води, лугів, кислот
• Запобігає пригоранню, заїданню, примерзанню, корозії
• Не містить силікону

Галузь застосування:
Гальма: зворотна сторона колодки гальмівнї
колодки, елементи кріплення.  Акумулятор: 
захист контактів, зварювальні сопла апаратів 
аргонодугового зварювання (запобігання утворенню 
кульок). Ущільнюючі прокладки: запобігає 
пригоранню ущільнюючих прокладок з твердих 
матеріалів. Інше: болтові з‘єднання (кріплення в 
системах відводу вихлопних газів, різьба свічок 
запалювання і т.д.), підшипники, шарніри, ковзаючі 
поверхні

Аерозоль
Місткість: 300 мл
Артикул 0893800
Уп./шт. - 12

Тюбик
Місткість: 100 г
Артикул 08938001
Уп./шт. - 10

Аерозоль
Місткість: 400 мл
Артикул 0893113114
Уп./шт. - 12

ЦИНК-СПРЕЙ

• Тривалий захист для будь-яких металевих поверхонь
•  Велика товщина захисного шару за один прохід
•  Висока стійкість до атмосферних впливів
• Надійний захист
•  Можливе напилення і на великі, і на малі поверхні
•  Висока стійкість до абразивного зносу

Галузь застосування:
Відновлює і захищає від корозії 
металеві поверхні, покращує їх 
зовнішній вигляд

Спосіб застосування:
Розпилити на оброблювану 
поверхню з відстані 25-30 см

Аерозоль
Місткість: 400 мл
Артикул 0893 055 40
Уп./шт. - 12

БАГАТОЦІЛЬОВИЙ СПРЕЙ MULTI

• Універсальне спрей-мастило 5 в 1 
• Прекрасні проникаючі властивості гарантують швидке видалення корозії
•  Лiквiдує неприємні скрипи і шуми. Зменшує тертя і знос деталей
• Проникає під бруд, мастило і масло, за рахунок чого забезпечуються чудові 
очисні властивості
• Утворює тонку, але міцну захисну плівку, яка захищає поверхню від окислення
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ВИРОБИ КРІПЛЕННЯ

Гайки DIN 934
Артикул 0317 ...

Шпильки різьбові DIN 976
Артикул 0950...

Хомути затяжні
Артикул 0539...

Шайби 
Артикул 0417 ...

Заклепки витяжні
Артикул 0936 ...

Болти DIN 912
Артикул 0084 ...

Шурупи та саморізи
Артикул 0115 ...

Набір прес-маслянок
Артикул 5964098600

Набори гумових ущільнюючих кілець
Артикул 596404680 ...

Набір мідних кiлець 
Артикул 596404600 ...

Болти DIN 933
Артикул 0057 ...

Ущільнювальні кільця DIN 7603
Артикул 046 ... 
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РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Ключі гайкові з тріскачкою та системою 
розподілу навантаження POWERDRIV® 

Ключі торцеві, тріскачки, воротки та 
динамометричні ключі

Молотки, виколотки, зубила, кернери

Викрутки та біти

Шарнірно-губцевий інструмент
Плоскогубці, бокорізи, знімачі стопорних кілець, ключі трубні, заклепочники, довгогубці, кліщі обжимні
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ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ
  

 

ПОТУЖНИЙ 3-Х РЕЖИМНИЙ
ПЕРФОРАТОР EHRD 28-MLS

ПОТУЖНИЙ КОМБІНОВАНИЙ
ПЕРФОРАТОР EHD 40 COMBI

Арт. № 5717002011

Арт. № 
5717003011

Арт. № 07023220

ДРИЛЬ ЕЛЕКТРИЧНИЙ 
УДАРНИЙ SB 13-XE

Арт. №  5717001011

ДРИЛЬ ЕЛЕКТРИЧНИЙ
УДАРНИЙ EDI 13-K

Потужність 650 Вт
Діаметр свердла 1,5-13 мм 
Оберти 0-2800 об\хв
Вага 1,65 кг
Клас захисту II 
Швидкозажимний 
металевий патрон
Підсвітка

Свердління бетону, цегли та натурального каменю Ø4-28 мм
Легкі довбальні роботи по бетону та цеглі 
Потужність 800 Вт, енергія удару 3.2 Дж 
Вага 2.9 кг, клас захисту II

Свердління бетону, цегли, натурального каменю Ø12-40 мм
Потужність 1100 Вт, енергія удару 9.5 Дж 
Вага 6.4 Кг, клас захисту II
Система активного гасіння вібрації VCS

БЕЗЩІТКОВИЙ  ПЕРФОРАТОР 
BRH 18 BL

Арт. № 5717508012

Свердління бетону, 
цегли та натурального
каменю
Сила удару 2 Дж

Безщітковий двигун
Номінальна напруга 18 В
Вага з батареєю 3.6 кг
Ємність батареї 2х4 Аh 

Потужність 750 Вт
Діаметр свердла 1-13 мм
Оберти 0-3400 об\хв
Вага 2,2 кг
Клас захисту II 
Швидкозажимний 
металевий патрон
2 швидкості, знімний шнур 
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Арт. № 5717507012

БЕЗЩІТКОВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ
КОМБІНОВАНИЙ ГАЙКОВЕРТ BID 18 BL

Момент затяжки 180 Нм
Кількість ударів 0-3200 уд./ хв.
Оберти 0-3000 об./хв.
Вага з батареєю 1,55 кг
Ємність батареї 2x4 Аh
Комбінований патрон 1/2" + 1/4"
Безщітковий двигун

Арт. № 5717510012

БЕЗЩІТКОВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ
ГАЙКОВЕРТ BIW 18 BL

Момент затяжки 1000 Нм 
Число ударів 0-2700 min-1

Оберти 0-1300 об\хв
Вага з батареєю 3,1 кг
Ємність батареї 2x5 Аh
Квадратний привід 1/2"
Безщітковий двигун

Арт. № 5717501012

АКУМУЛЯТОРНИЙ ШУРУПОВЕРТ 
BDD 10,8 POWER

БЕЗЩІТКОВИЙ  АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ШУРУПОВЕРТ  ВHD 18 BL

Арт. № 5717506012

Момент затяжки 25 Нм 
Діаметр свердла 1,5-10 мм
Оберти 0-1300 об\хв
Вага 1 кг
Ємність батареї 2х1,5 Аh 
Швидка зарядка

Момент затяжки 60 Нм 
Діаметр свердла 1,5-13 мм
Оберти 0-2000 об\хв
Вага 1,9 кг
Ємність батареї 2x4 Аh
Швидка зарядка
Захист від перевантаження
Безщітковий двигун
Швидкозажимний 
металевий патрон 

Арт. № 5717502012 

АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ГВИНТОВЕРТ-
ШУРУПОВЕРТ BID 10-A

Момент затяжки 100 Нм
Оберти 0-2700 об./хв.
Вага з батареєю 1кг
Ємність батареї 2x1,5 Аh
Патрон 1/4"
Підсвітка
Редуктор з алюмінієвого сплаву
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Арт. № 5717007011 

КУТОВА ШЛІФМАШИНА
EAG 14-125

Арт. №  5717006010 

КУТОВА ШЛІФМАШИНА
EAG 11-125
Потужність 1100 Вт
Діаметр диска 125 мм 
Оберти 11000 об\хв
Вага 1,6 кг
Довжина кабеля 2,5 м
Клас захисту II 

Арт. № 5717008010

КУТОВА ШЛІФМАШИНА
EAG 20-230

Потужність 1400 Вт
Діаметр диска 125 мм
Оберти 2800-11000 об\хв
Вага 1,8 кг
Довжина кабеля 4 м

Клас захисту II 
Регулювання  та підтримка постійних обертів

Потужність 2000 Вт 
Діаметр диска 230 мм
Оберти 6500 об\хв
Вага 6.1 кг
Довжина кабеля 4 м

Клас захисту II 
Плавний пуск
Антивібраційна рукоятка

Арт. № 5717009010  

КУТОВА ШЛІФМАШИНА
EAG 24-230 

Потужність 2400 Вт 
Діаметр диска 230 мм
Оберти 6500 об\хв
Вага 7 кг
Довжина кабеля 4 м
Плавний пуск
Поворотна рукоятка

БЕЗЩІТКОВА АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА
ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА BAG 18 BL
Шліфувальна машина з 18В акумулятором  
Оберти  8500 об./хв.
Діаметр диска 125 мм
Вага 2.4 кг
Ємність батареї 2 х 5 Аh
Захист від 
перенавантаження

Арт. № 5717509012

ПИЛКА ТОРЦЮВАЛЬНА ПО МЕТАЛУ 
MMS 2300

РУЧНА ЦИРКУЛЯРНА ПИЛКА ПО ДЕРЕВУ
ECS 1100

Потужність двигуна 2,300 Вт
Діаметр диска 355 мм
Діаметр шпинделя 25.4 мм
Номінальна швидкість 3,900 об/хв
Вага 16.3 кг
Для різання сталі,
пластика, алюмінію, міді, 
литого металу та нержавіючої
сталі
Кут різання 0 - 45° 

Потужність 1100 Вт
Макс. діаметр диска 190 мм
Діаметр шпинделя 20 мм
Вага інструменту 3.6 кг
Довжина кабелю 2,5 м
Основа з литого алюмінію
Налаштування нахилу різання
від 0 до 45 °

Арт. № 5717013010

Арт. № 5717020010

ШАБЕЛЬНА ПИЛКА SBS 1300

Номінальна потужність 1,300 Вт
Хід полотна 30 мм
Довжина кабеля 2.5 м
Вага 3.8 кг
Система швидкої 
зміни полотен

Арт. № 5717014011 
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ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ
ПНЕВМАТИЧНИЙ УДАРНИЙ 
ГАЙКОВЕРТ DSS 1/2” Н
• Міцний і добре збалансований 
гайковерт з алюмінієвим корпусом
• Ударний механізм працює в 
масляній ванні
• Ергономічна гумова ручка
• Момент затяжки: 70 - 470 Нм

Артикул 07037360

ПНЕВМАТИЧНИЙ УДАРНИЙ ГАЙКОВЕРТ DSS 1“ L
• Довговічний алюмінієвий корпус
• Ергономічні основна та додаткова ручки, просте перемикання 
вправо/ вліво і регульований пусковий елемент
• Відносно низька витрата повітря, незважаючи на стабільно високі 
показники продуктивності і довгий термін служби
• Момент затяжки 996 –1,870 Нм

Артикул 07037700

ФІТІНГИ, З‘ЄДНАННЯ ДЛЯ ПНЕВМОІНСТРУМЕНТУ

БОРМАШИНА ПНЕВМАТИЧНА
• Потужна і зручна ручна бормашина
машина для роботи з різними насадками
(бор-фрезами, наждаковими дисками,
нейлоновими колами та ін.)

Артикул 0703234 ...

КШМ ПНЕВМАТИЧНА DWS 125 
PLUS
• Потужна і зручна ручна кутова
шліфувальна машина для зачистки,
різання, шліфування
• Легка, компактна конструкція
• Знижений рівень вібрації

Артикул 07038560

ДРИЛЬ ПНЕВМАТИЧНИЙ 
DВМ 10-RL PLUS 
• Легкий, компактний, зручний дриль
з швидкозажимним патроном
• Знижений рівень вібрації
• Реверсний режим роботи

Артикул 07037960

ШЛАНГ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧНИХ 
СИСТЕМ
• Гнучкий армований шланг з 
полівінілхлориду (ПВХ) призначений для 
приєднання до пневматичних інструментів і 
елементів управління

Артикул 069992 ..
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НАБІР РІЗЬБОНАРІЗНОГО 
ІНСТРУМЕНТУ В КЕЙСІ
 
• M3-M12, 44 предмети 

Арт. 5964065200

АБРАЗИВНИЙ ТА РІЖУЧИЙ 
ІНСТРУМЕНТ

 
 

 

СПІРАЛЬНЕ СВЕРДЛО HSS DIN 338 ТИП RN

• Спіральне свердло для точного свердління сталі, кут при вершині 130 ° 
• Можливість отримання більш точних отворів
• Дуже високі вимоги до точності, якості поверхні і форми при 
виготовленні свердел 
• Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на 
циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення
• Довгий термін служби

Арт. 062400...

• Застосовується при 
обробці різних матеріалів: 
сталь, алюміній, кольорові 
метали, титан, карбід, чавун 
і т.д.

Для наскрізних отворів

Арт. № 089305008 Арт. № 0893050010

Арт. № 0655...3-10

Арт. № 0655...3-10

Арт. № 0616500000

• Для нержавіючої сталі, легованої 
інструментальної сталі, кислостійкої та 
конструкційної сталі

• Фрези з системою різноспрямованих 
зубців для універсальної обробки 
сталі твердістю  <50 HRC, чавуну, 
нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, 
титану, твердих і міцних матеріалів 
(наприклад Hardox) і твердих 
кольорових металів
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HSS DIN 338 TYPE RN

2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5;
5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5;

2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5;
5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5;

125 × 1.0 0669230121
125 × 1.6 0669230126

125 × 6 0669260126
230 × 6 0669260236

125 × 40 0579580324
125 × 60 0579580326
125 × 80 0579580328
125 × 120 0579580321

125
230 0668000235

125 0668335125
150 0668335155

230 × 1.8 0669230231

ПОЛОТНО ПО МЕТАЛУ BIMETAL 300ММ
• Спеціальні сталі: високолегована швидкорізна сталь на зубчиках, 
гнучка інструментальна сталь в основі полотна 
• Зубці виготовлені повністю зі сталі HSS, не мають аналогів за своєю 
ріжучою здатнiстю і терміном служби
• Ви працюєте одним полотном швидше, довше, а значить більш 
економно

Артикул 0603300133

СПІРАЛЬНЕ СВЕРДЛО HSS 
DIN 338 ТИП RN 118°

2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5;
5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5;

Артикул 06344

0668000126

0669201250
0669201251
0669202302
0669202325

125 × 1.0
125 × 1.6
230 × 2.0
230 × 2.5

Арт. № 0624701

Арт. № 06247001

Арт. № 0624000001
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИКІВ

СВІТЛОДІОДНИЙ 
РУЧНИЙ ЛІХТАР
• Ручний, переносний акумуляторний ліхтар
• Для локального освітлення робочого місця
• Основне світло - 2Вт, SMD LED
• Ліхтар - 1Вт, COB LED
• Можливість зміни кута нахилу
• Потужний, вбудований в основу, магніт
• Підвісний гак, що обертається на 360°
• Li-Ion акумулятор   

    
Артикул 0827940370

Розміри: 3мм/100мм
Колір: сірий
Артикул 0771003200
Уп./шт. - 50
Розміри: 6мм/1м
Колір: чорний
Артикул 0771006402
Уп./шт. - 10

ТРУБКА ТЕРМОЗБІЖНА

• Високоефективна, гнучка, універсальна у 
використанні термозбіжна трубка 

• З внутрішнім клейовим шаром, сіра, коефіцієнт 
усадки 3: 1

• Вогнестійка
• Хороші електричні, хімічні та фізичні характеристики

ХОМУТ ПЛАСТИКОВИЙ

• 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
• Тривалий термін експлуатації
• Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при 

низьких температурах

Колір: білий/чорний
Артикул 0502...

ШИРОКИЙ АССОТИМЕНТ З‘ЄДНУВАЧІВ, КЛЕМ ТА НАКОНЕЧНИКІВ 

ЛІХТАР РУЧНИЙ 
АКУМУЛЯТОРНИЙ
• Ручний, переносний акумуляторний ліхтар 

для локального освітлення робочого місця
• Основне світло - 3Вт, COB LED
• Ліхтар - 1Вт LED
• Тонкий дизайн - всього 8 мм
• 4 режими роботи
• Можливість зміни кута нахилу до 120°
• Індикація статусу заряду
• Потужний, вбудований в основу магніт
• Li-Ion акумулятор   

    
Артикул 0827940383
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Розміри: 19мм/10м
Колір: чорний
Артикул 1985077120
Уп./шт. - 12

Аерозоль
Місткість: 300 мл
Артикул 0893 60
Уп./шт. - 12

СПРЕЙ ДЛЯ КОНТАКТІВ
Усуває перешкоди в системі запалювання і 
електроланцюгах

КОНТАКТ OL
Розчинник окислів. Для очищення всіх видів 
електричних контактів

Галузь застосування:
• Застосовується для запобігання збоїв і перешкод в 
електроланцюгах, викликаних підвищеною вологістю
• Очищає електричні контакти, реле, розподільні 
пристрої й т.п. без пошкодження електроізоляційного 
лаку 
• Витісняє вологу і створює водовідштовхувальну плівку

• Видаляє окисли і шари сульфіду, смолу, масло і бруд
• Покращує провідність з'єднання
• Усуває потріскуючі шуми
• Не агресивний до звичайних конструкційних 

матеріалів
• Не містить галогенів

Спосіб застосування:
Нанести на електричний контакт. Розчинник повинен 
повністю висохнути, перш ніж електрична система знову 
буде приведена в дію

Аерозоль
Місткість: 300 мл
Артикул 0890 100
Уп./шт. - 12

ПРИПІЙ ДЛЯ ПАЙКИ
• Флюс згідно з DIN EN 29454-1 / 1.1.3.B
• Робоча температура: 240-260 ° C
• Температура плавлення: 183-190 ° C

Розміри: 2,5мм/35мм
Колір: синій
Артикул 0555 510 2
Уп./шт. - 25/100/300

Розміри: 15мм/10м
Колір: чорний
Артикул 0985 10
Уп./шт. - 10

СТРІЧКА ІЗОЛЯЦІЙНА PVC 

• Для ізоляції електричних проводів
• М'який матеріал ПВХ
• Напруга пробою: до 9 кВ
• Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
• Зносостійка
• Стійкість до легких кислот і лугів
• Зберігає свої властивості навіть при великих 

перепадах температур
• Термостійкість: від 0 ° C до + 90 ° C

З‘ЄДНУВАЧ ІЗОЛЬОВАНИЙ

• Для усадки потрібна невелика кількість часу і висока 
температура, що дозволяє уникнути пошкодження 
ізоляції проводу

• Прозора термозбіжна трубка забезпечує візуальний 
контроль з'єднання протягом всього терміну служби 
з'єднання

• Наявність термоплавкого клею забезпечує 
максимальний захист від вологи і на 35% збільшене 
навантаження на розтяг

• Матеріал струмопровідної частини: електротехнічна 
мідь

• Матеріал ізолюючої частини: поліолефін

САМОВУЛКАНІЗУЮЧА 
СТРІЧКА
• Відмінні ізолюючі властивості та водостійкість
• Відмінна сумісність з різними ізолюючими 

матеріалами
• Висока еластичність
• Напруга пробою 20 кВт

ФЛІСОВА СТРІЧКА
• Тонка і гнучка - ідеальний захист, підходить для 

вузьких радіусів
• Дуже хороша хімічна стійкість
• Матеріал: поліестер

Розміри: 19мм/10м
Колір: чорний
Артикул 0771100219
Уп./шт. - 12

Артикул 0987107

Увага! Для внутрішнього застосування
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ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ 
ЗВАРЮВАННЯ

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ
МIG 500 SYN

• Синергетичний інвертор з цифровим керуванням, що використовує 
новітню технологію IGBT 

• Режим синергії забезпечує заздалегідь визначені параметри зварювання 
за силою струму, дротом і газом, що використовується

• Ідеально підходить для нержавіючої сталі, алюмінію і конструкційної 
сталі завтовшки більше 2 мм

• Клас теплоізоляції “Н“ — електричні компоненти можуть працювати при 
температурах до 180°C

• Знімний блок подачі дроту підключений до машини 5-метровим 
кабелем, що надає значно більшу мобільність для зварювання

• Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній 
напрузі (живлення від генератора)     
 

Артикул 5952001500

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ
TIG 200 AC/DC

• AC/DC TIG інвертор з керуванням та новітньою технологією IGBT і 
високочастотним імпульсним режимом 

• Можливість зварювання тонкого металевого листа
• Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній 

напрузі (живлення від генератора) 
• Доступні коригування: поточний газовий потік, початковий / кінцевий струм, 

верхній / нижній струм в імпульсі, частота імпульсів, ширина імпульсу 
        
Артикул 5952001201
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ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ 
ЗВАРЮВАННЯ

STELLA BLACK CARBON
Артикул
0984915010

ПЛАЗМОРІЗ POWERCUT 70

• Технологія IGBT забезпечує надійну, енергоефективну та 
безперервну роботу

• Для різання матеріалу товщиною до 22 мм
• Оптимальна товщина різання до 16 мм
• Плавне регулювання струму різання
• Клас теплоізоляції “Н“ — електричні компоненти можуть 

працювати при температурах до 180°C   
 

 Артикул 5952001500

СПРЕЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ PERFECT
• Захисний засіб для зварювання деталей з алюмінієвих сплавів, конструкційних 

сталей, кольорових металів, нержавіючих сталей
• Не стікає і не збирається в краплі на похилих і вертикальних поверхнях

Аерозоль
Місткість: 400 мл
Артикул 0893102100
Уп./шт. - 12

АВТОМАТИЧНІ МАСКИ 
ЗВАРЮВАЛЬНИКА

• Відповідає вимогам стандартів: CE, ANSI, CSA, AS/NZS
• Режими: зварювання/шліфування металу
• Матеріал корпусу: високоякісний, ударостійкий 

пластик

РУКАВИЦІ ЗВАРЮВАЛЬНИКА 
• Міцна прокладка з джерсі-тканини
• Використано тільки термостійкі кевларові нитки
• Довжина 270 мм,  подовжені — 406,4 мм
• Захист всього передпліччя завдяки збільшеній довжині
• Відповідає стандартам EN420 / EN388 / EN12477

 Артикул 0984310001

 Артикул 0984310002 - подовжені

VELDO
Артикул
0984700660
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ HERCULES 

Високоякісне, зручне взуття з рівнем захисту S3. 
Забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час 
роботи
• Зовнішній матеріал: натуральна шкіра, технічні вставки, 
стійкість до проникнення води
• Внутрішній матеріал: текстурована тканина
• Сталевий захисний носок, що витримує удар до 200 Дж
• Сталева захисна устілка зі стійкістю до проколів ≥1000 Н
• Підошва виготовлена з пінополіуретану (широка підгонка), 
стійка до впливу вуглеводнів
• Опір ковзанню SRC 
• Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
• Поглинання енергії в ділянці п‘яти ≥ 20 Дж
• Закрита ділянка п‘яти

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ GRUS
 
Високоякісні захисні черевики S1P —  відмінний 
комфорт і максимальна безпека, а також 
найкраще співвідношення ціна-якість 
• Зовнішній матеріал: натуральна шкіра, технічні вставки
• Внутрішній матеріал: текстурована тканина
• Сталевий захисний носок, що витримує удар до 200 Дж
• Сталева захисна устілка зі стійкістю до проколів ≥1000 Н
• Підошва виготовлена з пінополіуретану широка підгонка, 
стійка до впливу вуглеводнів
• Опір ковзанню SRC
• Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
• Поглинання енергії в ділянці п‘яти ≥ 20 Дж
• Закрита ділянка п‘яти

S1PSRC

S3SRCРозміри: 36-46
Арт. M4181060.. - низькі
Арт. M4221490.. - високі

Розміри: 36-46
Арт. M4161230.. - низькі
Арт. M4240280.. - високі
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ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ 
TIGER FLEX PLUS
Використовуються при 
роботах із середнім або 
легким навантаженням, що 
вимагають гарного захоплення і 
еластичності рукавички
• Безшовне плетіння з нитки, містить 
нейлон / лайкру®
• Покриття внутрішньої поверхні долоні 
і пальців:  спінений нітрил з додатковими 
«тигровими» смужками

Артикул 0899 411...

ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ 
BLACK PU
Тонкі безшовні поліестерові 
рукавички, покриті шаром 
поліуретану
•Підходить для точних робіт завдяки своїй 
еластичності та гарній адгезії до рук

Артикул 08994024..

ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ 
RED NITRILE
М‘які та еластичні безшовні 
рукавички, виготовлені з 
поліестеру, з нітриловим покриттям 
на долоні
• Стійкі до впливу мастил, палива, 
розчинів слабких кислот та деяких 
органічних розчинників

Артикул 08994031..

ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ 
WHITE PU
 Тонкі безшовні поліестерові 
рукавички, покриті шаром 
поліуретану
•Підходять для точних робіт завдяки своїй 
еластичності та гарній адгезії до рук

Артикул 08994011..

ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ 
RED LATEX GRIP
М‘які і еластичні безшовні 
рукавички, виготовлені з 
поліестеру, з латексним покриттям 
на долоні
• Забезпечують чудовий захват та опір 
ковзанню

Артикул 08994082..

ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ 
CONSTRUCT 
Використовуються для роботи 
при середніх механічних 
навантаженнях, будівництві,
металообробці, обробці 
пастику, пакувальних роботах, 
машинобудуванні, складальну
виробництві, деревообробній 
промисловості, сільському 
господарстві, садових роботах

 Артикул 0899404320 

ТОП ПРОДУКТИ
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НАВУШНИКИ СКЛАДНІ A812

Високоякісні, ударостійкі складні навушники 
• З накладками з м‘якого спіненого матеріалу, що забезпечує
зручне і надійне прилягання
• Ковзаючі і обертові навушники підвищують рівень зручності і 
надійність прилягання 
31,3 дБ

Артикул 0899300361

КАСКА ЗАХИСНА

Легка, зручна та надзвичайно
міцна каска для захисту голови

• Жорсткий, пружний корпус, що має легку вагу
• Наголів’я зі швидким регулюванням
• Передбачене кріплення приладдя для захисту очей і 
обличчя     
 
Aртикул 0899200166

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ANDROMEDA

• Забезпечують широкий кут огляду, мають систему вентиляції
• Матове покриття з антибліком
• Регульоване гумове кріплення
• Не запотівають      
 
Артикул 0899102110

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ  STANDART

Полікарбонатне скло  забезпечує відмінний 
захист від ударів та УФ випромінювання

Прозорий  Aртикул  0899 103 120 
Чорний    Aртикул  0899 103 121
Жовтий    Aртикул  0899 103 122



29ТОП ПРОДУКТИ

АВТОСЕРВІС ТА ЗАСОБИ 
ДОГЛЯДУ ЗА АВТО

Кожен набір в індивідуальноній упаковці
Артикул 08995790

Без індивідуальної упаковки
Артикул 089957901

ЧОХЛИ НА СИДІННЯ 
АВТОМОБІЛЯ

• Білий масло- і водонепроникний ПЕ
• Оптимальні еластичні властивості при товщині 0,013 мм
• У захисному боксі-диспенсері
• Перфоровані, в рулоні
• Розмір: 82×130 см

НАБІР НАКИДОК В САЛОН 
5В1

• Чохол на сидіння
• Килимок на підлогу автомобіля
• Покриття рульового колеса
• Чохол на рукоятку перемикання швидкостей
• Чохол на рукоятку стояночного гальма

500 відривів
Артикул
089950001-1

100 відривів
Артикул
089950001-2

ТАБЛИЧКИ ПІД НОМЕРНІ ЗНАКИ З ЛОГОТИПОМ

• Виготовлені з гнучкого пластику
• Легко встановлюються
• Номерний знак легко та надійно фіксується

Можливе насенесння напису
на планку за спеціальною
пропозицією!
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ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ 12В ЛАМП ДЛЯ МОТОТЕХНІКИ, ЛЕГКОВИХ 
АВТОМОБІЛІВ ТА 24В ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Art. 0720 711 1
H1 12V 55W

Art. 0720 712 1
H3 12V 55W

Art. 0720 710 1Art. 0720 714 1
H7 12V 55W

Art. 0720 
H 12V W

Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 714 2
H7 24V 70W

Art. 0720 710 2 Art. 0720 711 2
H1 24V 70W

Art. 0720 712 2
H3 24V 70W

Art. 0720 760 2
24V 1.2W

Art. 0720 771 2
C5W 24V 5W

Art. 0720 740 2
R5W 24V 5W

Art. 0720 732 2
P21W 24V 21WPY21W 12V 21W

Art. 0720 763 1
W21W 12V 21W

Art. 0720 732 1
P21W 12V 21W

Art. 0720 738 3Art. 0720 750 1
T4W 12V 4W

Art. 0720 762 1
W5W 12V 5W

Art. 0720 761 1
W3W 12V 3W

ЗАПОБІЖНИКИ MINI, ATO, MAXI

 MINI

 
20 x 5/10/15/20/25/30 A

  

20 x 5/10/15/20/25/30 A

 

Артикул 5208 ..

Артикул 0720 ..
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Місткість: 500мл
Колір: помаранчевий
Артикул 0892333
Уп./шт. - 25/100

ДОБАВКА ЛІТНЯ В СКЛООМИВАЧ

• Концентрована добавка 1:100
• Містить спеціальні миючі присадки
• Усуває відблиски і масляну плівку
• Усуває прилиплих комах та інші забруднення
• Забезпечує кришталеву чіткість огляду 

НАБІР CLASSIC PLUS ДЛЯ 
ВКЛЕЮВАННЯ ВІТРОВОГО СКЛА

• Для вклеювання вітрового скла на всіх типах легкових 
автомобілів, вантажівок, автобусів

• Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних 
матеріалiв (Audi A8, Jaguar XJ та ін.)

Артикул  08900237

ПАСТА ДЛЯ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ

• Високотемпературне антикорозійне сіре мастило, стійке до високого 
тиску

• Усуває скрипи і неприємні шуми
• Стійкість до високих тисків, знижує зношування
• Високий вміст керамічних сполук
• Запобігає корозії
• Запобігає зношуванню направляючих, гвинтових з'єднань
• Запобігає прикипанню болтів
• Не містить металевих включень, MoS2, домішок сірки, силікону

Галузь застосування:
Змащуюча, розділяюча і антикорозійна 
паста для деталей гальмівних систем 
транспортних засобів 

Увага!
Не застосовувати на гальмівних дисках, 
накладках та підшипниках

Тюбик 
Місткість: 100 г
Артикул 0893116100
Уп./шт. - 12

Тюбик 
Місткість: 3 г
Артикул 0893116010
Уп./шт. - 50

 Карт. упаковка  
Місткість: 5.5 г
Артикул 08931105
Уп./шт. - 100



ВЮРТ УКРАЇНА
ТОП ПРОДУКТИ 
ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»
Tелефон +38 044 585 98 93
E-mail: office@wuerth.сom.ua

 


