• ПРОМОЦИЯ • ПРОМОЦИЯ • ПРОМОЦИЯ •

Куфари
за професионалисти
Куфар за обучаващи се “ECO”
Куфар с твърд корпус, направен от
удароустойчива ABS пластмаса със здрава
алуминиева рамка.
Дължина:
Широчина:
Височина:
Тегло:

455 мм
205 мм
395 мм
3,45 кг. празен

358,00 лв
CIMCO-No. 17 0500

Кожен куфар за обучаващи се “SUPER”
Куфар за обучаващи се, изработен
от здрава телешка кожа.
Дължина:
Широчина:
Височина:
Тегло:

430 мм
200 мм
280 мм
2,75 кг. празен

342,00 лв
CIMCO-No. 17 0300

Чанта за инструменти “SERVICE”
Идеална чанта за работи по инсталация и
поддръжка. Свалящ се клипборд.

Дължина: 385 мм
Широчина: 70 мм
Височина: 290 мм
Тегло:

1,3 кг. празна

258,00 лв
CIMCO-No. 17 0996

Посочените цени са без ДДС.
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Куфари
за професионалисти
Всеки един куфар включва следните инструменти:
Diamand Plus - Клещи, изработени от
висококачествена легирана стомана.
Полирани и хромирани повърхности. С
ергономични двукомпонентни изолирани
дръжки. 1000 V изолация в съответствие с
IEC 900, IEC 60900:2004, VDE 0682/201.
Комплектът включва:

Оригинални »JOKARI инструменти

• Телефонни клещи с прави челюсти, 200 мм
• Комбинирани клещи, 180 мм
• Силови клещи - странично рязане,
- 200 мм (за 170996)
- 160 мм (за 170500 и 170300)

Допълнителни инструменти към 170500 и 170300
(не включва 170996):

Diamand Drei Ve- Отвертки изработени от
висококолегирана хром-ванадиева стомана.
Дръжка изработена по двукомпонентна
технология осигуряваща перфектен захват,
н езависимо дали ръката е суха или мокра.
1000 V изолация в съответствие с IEC
60900:2004, VDE 0682/201.
Комплектът включва:

• Автоматичен кабелен нож JOKARI, за кабели от
8 до 28 мм, с кукообразно острие
• Оголващи клещи SUPER 4 за проводници от 0,5
до 4 мм 2 и странично рязане до 2,5 м 2
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•
•
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Кабелен нож с дървена дръжка
Джобна ножовка PUK, 150 мм дължина
Шлосерски чук с дъбова дръжка по DIN 1041,300 г
Бояджийска шпакла, 40 мм широка
Гипсаджийско канче от мека гума, 125 мм
Водна четка
Сгъваем метър, 2 метра дължина, дървен.
Нивелир за табла с магнит, 200 мм
Дърводелски молив, черен, 240 мм

• Изолирани отвертки шлиц
3.0 х 0,5 х 100 мм
4.0 х 0,8 х 100 мм
5.5 х 1,0 х 125 мм
6.5 х 1,2 х 150 мм
• Изолирани отвертки тип PH
PH1 х 80 мм
PH2 х 100 мм
• Изолирани отвертки тип PZ
PZ1 х 80 мм
PZ2 х 100 мм
• VDE фазомер 120÷250 V AC 140мм

Let's make things happen!
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