PRODUKT MESIACA

JÚL & AUGUST

Individuálne vybavenie vozidla
MÁTE ZÁUJEM?

Nezáväzne nás kontaktujte.
Miroslav Gajdošík

Obchodný zástupca MAXMOBIL
Mobil: +421 905 890 778
E-mail: miroslav.gajdosik@reca.sk

Na video

RECA sada orechov, bitov v taške, 8-dielna
• sada metrických nástrčných kľúčov pre skrutky
s vonkajším šesťhranom
• pre priame pripojenie do prístroja 1/4“ E6,3
• so silným permanentným magnetom pre ľahšie
nasadzovanie skrutiek
• v praktickej taške na opasok
• Obsah: 6-hran: 65 mm 5,5, 7, 8, 10, 13, 1/4“, 3/8“, 5/16“
Produktové číslo: 0702 640 550

Milwaukee FUEL kompaktná akumulátorová
príklepová vŕtačka M12FPD-202X

BiT BOY BIG.21 v zvinovacej taške, 17 dielov
Ergonomicky tvarovaný BiT BOY BIG 21 so systémom Bit-Click umožňuje prenos vysokých
krútiacich momentov pri bezpečnej manipulácii. Inovatívny rýchloupínací systém Bit-Click
je integrovaný do rukoväte a umožňuje rýchlu výmenu bitov. Zvinovacia taška obsahuje 89 mm
dlhé bity pre univerzálne použitie. Sú vhodné pre ručné i strojové skrutkovanie.
Poznámka:
Na výmenu bitu jednoducho zatlačte púzdro dopredu: pružinový mechanizmus pritom zdvihne
bit z magnetu a odomkne nástroj. Bit sa dá bez problémov vybrať.
Obsah:
Vnútorný šesťhran: 89 mm 3, 4, 5, 6; TX: 89 mm 10, 15, 20, 25, 30; PH: 89 mm 1, 2, 3;
PZ: 89 mm 1, 2, 3; Bit-Boy rukoväť s rýchloupínacím skľľúčovadlom
Produktové číslo: 0702 110 018

• bezkartácový motor POWERSTATE™
pre najtažšie použitia
• 13 mm kovové rýchloupínacie skľúčovadlo
so zaistením vretena pre rýchlu výmenu bitu a vrtáka
• 16-stupnové elektronické nastavenie krútiaceho
momentu plus úroveň vŕtania plus úroveň
príklepového vŕtania
• indikátor stavu akumulátora
• LED osvetlenie pracovnej oblasti
• 100 % systém kompatibilný s produktovým programom
MILWAUKEE®-M12™
• obsah: 2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion akumulátor, nabíjačka
C12C, HD box
Produktové číslo: 4933 459 802

Sekundové lepidlo, univerzálne, gél
• kyanoakrylátový supergél
• nesteká, takže je výborne vhodné na vertikálne plochy a väčšie spracovávané
diely
• vynikajúce lepenie nerovných a poréznych dielov
Materiály:
• drevo, drevotrieska, látka, korok, koža, plast, kov, kameň, keramika
• prevádzková teplota: od -30 °C do +80 °C
Produktové číslo: 0983 503 90 | 3 g

