RECA arecal chladiaci mazací vosk

PRODUKT MESIACA

• vysokokvalitný rezací vosk
Oblasti použitia:
• na rezanie závitov a chladenie
• na mazanie kovových pílových kotúčov

SEPTEMBER

Teplotná odolnosť:
• od +5 °C až do +100 °C
Produktové číslo: 0896 600 350

RECA sada diadrill Keramik, 4-dielna

Na video

RECA ultra sada bitov s račňou 1/4“

• extrémne výkonný
• pre použitie na uhlových brúskach

a púzdrom na opasok, 16-dielna

Použitie:
• na vŕtanie tvrdej jemnej kameniny, žuly, mramoru a keramiky
Obsah:
• po 1 ks RECA diadrill Keramik v priemeroch 35, 40, 50 a 68 mm
Po cca. 30 sekundách sa musia dodržať krátke chladiace prestávky!
Produktové číslo: 0663 799 040

RECA sada diadrill Keramik, 8-dielna

Ideálna pre obkladačov,
inštalatérov a elektrikárov!

Obsah:
Ultra račňa na bity 1/4“; bity 50 mm PZ1; PZ2; PH1 ; PH2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30;
vnútorný šesťhran 4; 5; 6; magnetické nastavce 65 mm veľ.8; veľ.10; veľ.13

s adaptérom M14

Produktové číslo: 0702 100 003

• extrémne výkonný
• na hrúbku materiálu 8 - 10 mm
• na použitie do uhlových brúsok
• s adaptérom vhodný aj do vŕtačiek
• s voskovým jadrom pre lepšie chladenie
• využitie: na vŕtanie do tvrdej jemnej
kameniny, žuly, mramoru a keramiky*
• upínanie: M14
• druh zrna: diamant

RECA arecal Ultra multifunkčný sprej, 100 ml
Výhody:
• 4 rôzne aplikácie - 1 produkt: čistiaci sprej, odhrdzovač, kontaktný sprej, vysokotlakové mazivo
Vlastnosti:
• zaisťuje trvalú ochranu pred koróziou
• maže, uvoľňuje hrdzu
• rieši problémy v rámci čistiacich prác
• ošetruje a udržuje

Obsah:
• po 2 ks 6x35, 8x35, po 1 ks 10x35, 12x35
* po cca. 30 sekundách musí byť vŕtanie prerušené a spravená krátka
pauza na ochladenie!
Produktové číslo: 0663 799 007

• RECA 1/4“ vysokovýkonná račňa so 180° sklápacím mechanizmom
• minimálna námaha vďaka perfektnej ergonómii
• špeciálne vhodné pre mobilné použitie
• super silný prepínací mechanizmus so 48 zubovým jemným ozubením (až 50 Nm, 7,5° vratný
uhol)
• osvedčená RECA ultra gélová rukoväť, ktorá sa individuálne prispôsobí každej ruke
• rukoväť je neoddeliteľne spojená s kovanou časťou
• vrátane 12 kusov 1/4“ 50 mm a 3 kusov 1/4“ 65 mm bitov

Produktové číslo: 0896 115 100 | 100 ml

Tepelná odolnosť:
• -34°C až +210°C

Oblasti použitia:
• maže čapy, pružiny, závesy, zámky, reťaze atď.
• dá sa bez problémov použiť ako kontaktný sprej, pretože vytesňuje vodu
• čistí a udržuje znečistené nástroje, plastové diely
• odstráni aj škvrny od asfaltu a živíc

