
Sisteme pentru 
prelucrarea lemnului





Cu o experien!" de peste 65 de ani, fondat 
în 1947, RUPES este ast"zi un produc"tor 
consacrat de echipamente destinate #le-
fuirii. Cre#terea constant" a produc!iei #i a 
re!elei de distribu!ie este dovada încrederii 
clien!ilor în sistemele #i produsele oferite de 
c"tre RUPES. Activitatea se desf"#oar" as-
t"zi în 4 fabrici din Italia iar re!eaua de distri-
bu!ie num"r" 160 de importatori din peste 
65 de !"ri. 
Strânsa colaborare dintre departamentul 
de cercetare #i mai multe universit"$i din 
domeniu, cât #i dezvoltarea unor proiec-
te comune au contribuit la perfec$ionarea 
continu" a uneltelor #i la evolu$ia lor în timp.
Toate acestea fac din RUPES partenerul 
ideal pentru operatorii din industria de pre-
lucrare a lemnului.



 LE 21A  LE 21AEC  LS 21AE

!lefuitoare 
electrice orbitale 
de mici dimensiuni 
cu absorb"ie de praf

LS21AE

Aceste !lefuitoare RUPES sunt 
compacte, u!oare !i ergonomi-
ce. Destinate profesioni!tilor, sunt 
u!or de mânuit !i pot fi manevra-
te cu o singur" mân" fiind ideale 
pentru lucr"ri de tâmpl"rie sau la 
instalarea de ferestre !i u!i. Se pot 
utiliza la !lefuirea !i finisarea su-
prafe#elor brute sau vopsite. Sis-
temul integrat de aspira#ie poate fi 
folosit cu sac de colectare propriu 
sau cuplat la sistemul  RUPES de 
aspira#ie a prafului.

M"rime talp" mm 80%130 80%130 Delta

Putere W 200 200 200

Tura$ie rpm 13000 8000÷13000 8000÷13000

Excentric Ø mm 2 2 2

Greutate kg 1,25 1,3 1,2

  LE21A LE21AEC LS21AE

Talp! de baz! din aliaj cu 
sistem de cleme (LE21AEC).

Sistem integrat de aspira"ie 
cu sac de colectare.
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 RE 21AM  RE 21AL

!lefuitoare 
orbitale pneumatice 
de mici dimensiuni cu 
absorb"ie de praf

RE21ALRE21AM

 RE21AM RE21AL

M"rime talp" mm 80%130 Delta

Presiune de lucru bar 6 6

Consum max. de aer L/min. 360 380

Tura$ie rpm off÷11000 off÷11000

Excentric Ø mm 3 3

Greutate  kg 0,87 0,85

Talp! de baz! din aliaj cu 
sistem de cleme (RE21AM).

Sunt proiectate pentru lucr"ri de 
tâmpl"rie !i finisare a suprafe#e-
lor brute sau vopsite. Sunt solu#ia 
ideal" pentru toate aplica#iile pro-
fesionale. Num"rul mare de tura#ii 
asigur" un grad de finisare ridicat 
iar excentricul de 2 mm garantea-
z" calitatea lucr"rii. Pentru zonele 
înguste unde se dore!te un finisaj 
perfect este indicat modelul cu 
talp" delta. Pot fi manevrate cu 
o singur" mân" datorit" greut"#ii 
reduse a motorului. Toate aceste 
!lefuitoare sunt dotate cu muf" 
pentru conectarea la sistemul de 
aspira#ie RUPES.
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 LE 11C  LE 11AC  LC 11AC

!lefuitoare 
orbitale 
electrice de 
mici dimensiuni

Talp! zone înguste.

Sistem integrat de extrac#ie praf.

LC11AC

Datorit" proiect"rii compacte !i 
ergonomice combinat" cu u!urin-
#a în utilizare, aceste unelte sunt 
alegerea ideal" pentru produ-
c"torii de mobilier, u!i !i ferestre. 
Modelul LE 11C este dotat cu o 
muf" special" de aspirare, mic-
!orându-i astfel dimensiunile !i 
permi#ând utilizarea uneltei !i în 
spa#ii limitate. Se poate folosi pen-
tru interiorul sertarelor, a seturilor 
de sertare !i la !lefuirea scaunelor. 
Talpa extins" (modelul LC 11AC) 
permite !lefuirea cu u!urin#" a 
zonelor greu accesibile cum ar fi 
obloanele rabatabile.

 LE11C LE11C LC11AC

Taler Velcro mm 80%130 80%130 80%200

Putere W 220 220 160

Tura$ie rpm 14000 14000 14000

Excentric Ø mm 1,2 1,2 1,2 

Greutate kg 1,1 1,1 1,15
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 SSPF  SSPF VR  SSCA  SSCA VR  SO 31TE

!lefuitoare 
orbitale 
electrice cu 
absorb"ie de praf

SO31TE

M"rime talp" mm 115%208 115%208 115%225

Putere W 350 350 380

Tura$ie rpm 6000 6000 6000÷10000

Excentric Ø mm 5 5 3

Greutate kg 3,6 3,6 2,75

 SSPF* SSCA* SO31TE

Sunt indicate !lefuirii oric"rui tip 
de suprafa#" !i au randament ridi-
cat. Sunt dotate cu un mâner ce 
permite o excelent" manevrabili-
tate !i condi#ii de lucru superioare 
pentru operator. Talpa extins" din 
dotarea modelului SSPF, permi-
te !lefuirea cu u!urin#" a zonelor 

greu accesibile. Modelul SO31TE, 
cu talpa dreptunghiular" !i ex-
centric de 2,5 mm, are rezultate 
deosebite chiar !i la fi nisarea mu-
chiilor. $lefuitoarele SSPF !i SSCA 
au un reductor mecanic de tura#ie 
care îmbun"t"#e!te performan#a 
!i se adapteaz" perfect la toate 
condi#iile de lucru. $lefuitoarele 
SO31TE !i SSPF pot fi  conectate 
la sistemul RUPES de aspira#ie a 
prafului. Modelul SSCA are un sis-
tem patentat integrat de aspira#ie 
a prafului.

*SSPF VR – *SSCA VR, modele cu talp" Velcro.
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 ER 03TE  ER 05TE

!lefuitoare 
excentrice electrice 
cu sistem integrat de 
aspira"ie a prafului 

ER03TE ER05TE

Aceste dou" modele fac parte 
din noua genera#ie de !lefuitoa-
re RUPES. Tr"s"turile cheie ale 
acestor !lefuitoare sunt puterea, 
ergonomia !i echilibrarea per-
fect". Sunt disponibile în dou" 
variante: una cu excentric de 3 
mm destinat" opera#iunilor de 
finisare !i înl"turare a micilor de-
fecte ale vopselei, cealalt" cu 
un excentric de 5 mm destinat" 
opera#iunilor de !lefuire grosier". 
Noua carcas" cu butonul mas-
cat pornit–oprit ofer" un con fort 
maxim. Modulul electronic este 
prev"zut cu regulator de tura#ie 

!i permite ajustarea tura#iei men-
#inând-o constant" chiar !i la vi-
teze mici. Sistemul de frânare al 
talerului previne rota#ia acciden-
tal" a acestuia. Motorul puternic 
de 450 W, pozi#ionat pe acela!i 
ax de lucru cu cel al talerului, ga-
ranteaz" o siguran#" m"rit" în ex-
ploatare !i rezultate excelente în 
utilizare. Se recomand" la !lefui-
rea suprafe#elor dure sau vopsite 
!i la îndep"rtarea vopselei vechi. 
Toate uneltele din aceast" gam" 
au un sistem integrat de aspira#ie 
a prafului !i sunt dotate cu noul 
taler cu 15%g"uri (6+8+1).

  ER03TE ER05TE

Taler Velcro Ø mm 150 150

Putere W 450 450

Tura$ie rpm 5000÷10000 5000÷10000

Excentric Ø mm 3 5

Greutate kg 2,1 2,1

Regulator de tura"ie 
electronic.

Taler Velcro cu 15 g!uri.
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 LR 31AE  LR 21AE  RA 150A

!lefuitoare 
orbital excentrice 
de mici dimensiuni cu 
absorb"ie de praf

Taler Velcro cu 15 g!uri.

LR31AE RA150A

Aceste unelte ergonomice !i u!or 
de utilizat sunt destinate lucr"rilor 
de serie. Sunt ideale pentru pre-
g"tirile intermediare dar !i pentru 
!lefuirea grosier", aceasta datorit" 
vitezei cu care este îndep"rtat ex-
cesul de material (rezultat al func-
#ion"rii la tura#ii ridicate), a mi!c"rii 
orbitale excentrice !i a posibilit"#ii 
de reglare a tura#iei.
Sunt disponibile în varianta pneu-
matic" (RA150A) sau cea electric" 
(LR31AE – LR21AE) !i sunt dotate 
cu un taler inovator de 150 mm 
cu 15 g"uri (RA150A !i LR31AE) 
sau unul de 125 mm cu 8 g"uri 
(LR21AE). $lefuitoarele LR31AE !i 
LR21AE au un sistem integrat de 
aspira#ie a prafului. Pot fi conec-
tate de asemenea la sistemul RU-
PES de aspira#ie a prafului.
Modelul RA150A poate fi conectat 
numai la sistemul  RUPES de aspi-
ra#ie a prafului.

 LR31AE* RA150A 

Taler Velcro cu 15 g"uri Ø mm 150 150

Putere W 260 

Tura$ie rpm 8500÷13500 off÷11000

Excentric Ø mm 2 5

Greutate kg 1,45 0,75

Presiune de lucru bar — 6

Consum max. aer L/min  380

*LR21AE cu taler Velcro de 125 mm, 8 g"uri.
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 EK 150A  AK 150A

!lefuitoare 
planetare cu 
absorb"ie de praf

EK150A

Aceste !lefuitoare sunt disponibile 
în varianta pneumatic" (AK150A) 
!i electric" (EK150AE) fiind proiec-
tate pentru rezultate maxime. 
Mi!carea planetar", ob#inut" da-
torit" mecanismelor patentate ale 
excentricului !i talerului, ofer" pu-
tere de lucru ridicat" !i o bun" în-
dep"rtare a excesului de material. 
Sunt ideale pentru !lefuirea grosi-
er" !i preg"tirea suprafe#elor mari 
de lemn de esen#" tare. Reglarea 
tura#iei permite ob#inerea unor 
rezultate optime !i în ce prive!te 
lemnul de esen#" moale. Ambe-
le modele sunt dotate cu o cupl" 
standard destinat" conect"rii la 
sistemul RUPES de aspira#ie a 
prafului. 

  EK150AE AK150A

Taler Velcro Ø mm 150 150

Putere W 550 

Tura$ie rpm 200÷500 185÷510

Excentric Ø mm 5 5

Greutate kg 2,3 1,7

Presiune de lucru bar  6 

Consum max. aer L/min  400

AK150A
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 LH 22E  LH 22EN  LH 18EN

Ma#ini de poli!at 
unghiulare

LH18EN

  LH22E LH22EN LH18EN

Burete poli#are max.  Ø mm 200 200 200

Putere W 1020 1020 1100

Tura$ie rpm 950÷2000 900÷2000 700÷1700 

Greutate kg 3,3 3,3 2,0

Aceste ma!ini de poli!at îmbin" 
rezultatele !i puterea cu dimensi-
unile !i greutatea reduse.
Modelul LH18EN, dotat cu un 
reductor de tura#ie dual, are ran-
da ment îmbun"t"#it în toate con-
di#iile de lucru, indiferent de tipul 
bure#ilor de poli!are folosi#i (dia-
metru maxim de 200 mm). Echi-
librarea perfect", absen#a vibra#i-
ilor !i posibilitatea regl"rii tura#iei 
garanteaz" ob#inerea unor re-
zultate excep#ionale. Puterea de 
lucru m"rit" protejeaz" motorul 
de o supraînc"rcare iar  modulul 
electronic asigur" pornirea pro-
gresiv" „soft start“. Modelul 
LH18EN are o carcas" inovatoare 
ce garanteaz" o mai bun" mane-
vrare a uneltei. Motorul de 1.100 
W permite uneltei s" fie folosit" 
pe intervale de lucru îndelungate. 
Modelele LH22E !i LH22EN, dis-
ponibile în dou" variante, cu sau 
f"r" modul electronic, sunt mai 
robuste !i se preteaz" la poli!a-
rea suprafe#elor mai mari. Ambe-
le modele sunt proiectate pentru 
poli!area suprafe#elor de mobilier 
sau tâmpl"rie l"cuite.
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 LHR 21ES

Ma#ini de poli#at 
orbital excentrice 

 LHR 21ES

$ lefuirea a fost întotdeauna 
considerat" un procedeu ce 
necesit"  exper ien&"  ! i  înde-
mânare. Lipsa de experien&" 
poate  gene ra  de fo rmarea 
suprafe&elor, expunerea mar-
ginilor !i a col&urilor. RUPES a 
eliminat aceste riscuri cu aju-
torul noului !lefuitor orbital ex-
centric care permite ! i utiliza-
torilor mai pu&in experimenta&i 
s" ob&in" rezultate deosebite.

Motive pentru a utiliza 
!lefuitorul orbital 
excentric BIG FOOT:

Timp economisit cu 
pân" la 40%;

40% energie economisit";

F"r" holograme;

U!urin&" în utilizare;

Finisare deosebit";

Control maxim;

F"r" supraîncâlzirea 
suprafe&ei;

Zon" de contact 
mai generoas".

   LHR 21ES

Diametru taler  Ø mm 150

Excentric mm 21

Burete poli#are max. Ø mm 180

Putere W 500

Tura$ie reglabil" rpm 1700÷4200

Greutate kg 2,6Regulator de tura"ie electronic.

NOU
!
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 RT 15A

Ma#in$ de frezat 
vertical"

RT15A

Ghidaj lateral.

Datorit" proiect"rii inovatoare !i a 
dimensiunilor compacte, ma!ina 
de frezat RT15A este destinat" 
!lefuirii muchiilor, t"ierii nodurilor !i 
decup"rii dup" !ablon. Se pot crea 
rame !i executa gravuri. Regulato-
rul micrometric de adâncime ga-
ranteaz" rezultate precise la opera-
#iunile executate pe lemn !i plastic. 
Modelul compact !i practic, are 
urm"toarele tr"s"turi cheie: proiec-
tare ergonomic", mânere laterale, 
motor puternic destinat utiliz"rii pe 
termen lung, mecanism blocare tij", 
piuli&" cu dubl" siguran#".

  RT15A

Putere W 1500

Buc#" de prindere Ø mm 12

Adâncime frezare mm 0÷60

Tura$ie rpm 25.000

Greutate kg 5,4
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 RP 84

Ma#in$ de 
frezat muchii

RP84

Acest model este în special destinat lucr"-
rilor de tâmpl"rie !i de asamblare a mobilei. 
Este recomandat opera#iunilor de înl"turare 
a defectelor, de frezare a muchiilor, a zone-
lor care aga#", a suprafe#elor melaminate !i 
de polizare a matri#elor. Este practic !i u!or 

de manevrat, robust !i de mare performan#" 
cu o tura#ie de 20.000 rpm putând fi folosit 
pe intervale de lucru îndelungate. Datorit" 
adaptabilit"#ii sale poate fi utilizat cu freze 
liniare sau modelatoare cu diametru max. 
22%mm la diferite opera#iuni.

  RP84

Putere W 350

Buc#" de prindere Ø mm 6

Tura$ie rpm 20.000

Greutate kg 2,0

Accesorii furnizate.
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 CP 803V

Rindea pentru 
suprafe#e 
curbate

CP803V

  CP803V

Putere W 700

Adâncime t"iere mm 0÷3

M"rime rindea mm 80

Raz" concav" min. mm 450

Raz" convex" min. mm 400

Tura$ie rpm 16.500

Greutate kg 3,2

Aceast" rindea, cu greutate redu-
s" !i u!or de manevrat, este reco-
mandat" în principal opera#iunilor 
pe suprafe#e liniare, concave !i 
convexe. Este dotat" cu o talp" 
anterioar" !i o talp" posterioar", 
ambele cu o raz" reglabil". Talpa 
anterioar", cu adâncime reglabil", 
permite t"ierea pân" la o adânci-
me de max. 3 mm. Unealta este 
dotat" cu un sistem dublu de 
lame metalice alternative, un bu-
ton de siguran#" !i o priz" pentru 
cuplarea unui sistem de înl"turare 
a a!chiilor.

Talp! ajustabil! pentru 
opera"iuni pe suprafe"e 
concave, convexe $i liniare.

Trus! standard.
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 PL 803  PL 824V

Rindele

PL824V PL803

  PL824V PL803

Putere W 750 700

Adâncime de t"iere mm 0÷4 0÷3

Dimensiune rindea mm 82 80

Tura$ie rpm 13.000 16.500

Greutate kg 3,7 3,2

Trus! în dotarea standard (PL824V).

Modelul performant PL824V, cu o 
greutate redus" !i u!or de mane-
vrat, permite reglarea cu precizie 
a adâncimii de t"iere. Este dotat 
cu un motor puternic de 750 W, 
sistem dublu de lame metali-
ce, dispozitiv de ghidare lateral" 
care permite reglarea adâncimii 

 canelurilor !i a muchiilor, un ghi-
daj unghiular paralel !i un buton 
de siguran#" cu sistem de blo-
care reversibil. Modelul PL824V 
permite ca materialul rezultat prin 
frezare s" fie evacuat printr-un f"-
ga! fie pe partea dreapt" fie pe 
stânga. Modelul PL803 cu motor 
puternic de 700 W garanteaz" re-
zultate bune !i eficien#" sporit".
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 FL 900V

Ma#in$ de 
frezat

FL900V

  FL900V

Putere W 900

Adâncime de frezare mm 20

Frez" mm 100%22%4

Tura$ie rpm 10.000

Greutate kg 2,9

Aceast" ma!in" de frezat cu un 
motor de 900%W este modelul cel 
mai puternic aflat pe pia#". Are un 
mâner ergonomic care înlesne!-
te utilizarea uneltei chiar !i la cele 
mai dificile opera#iuni. Poate fi fo-
losit" cu precizie pân" la o adân-
cime de frezare de 20 mm. Capul 
din aluminiu, cu în"l#ime !i unghi 
reglabile (0÷90°) permite opera-
torilor s" îndeplineasc" diferite 
opera#iuni f"r" a necesita alte ac-
cesorii. Materialul rezultat prin fre-
zare este evacuat printr-un f"ga! 
pentru a fi preluat de sistemul de 
aspira&ie RUPES.

Trus! cu accesorii.

Terminal aspira"ie.
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 SG 93E

Fier"str"u 
electric

SG93E

Fier"str"ul SG93E este practic !i 
robust. Se preteaz" la diferite tipuri 
de materiale: lemn, plastic, tabl", 
fibr" de sticl". Este recomandat 
lucr"rilor de dulgherie, asamblare 
mobilier, montare parchet, u!i !i 
ferestre. Regulatorul electronic al 
vitezei de t"iere permite operato-
rului s" adapteze viteza la tipul de 
material prelucrat.

  SG93E

Putere W 600

Adâncime t"iere lemn mm 60

Adâncime t"iere o!el mm 6

Adâncime t"iere mase NF mm 20

Unghi max lam"  45°

B"taie lam" mm 24

Tura$ie rpm 300÷3000

Greutate kg 2,3Regulator electronic.
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 SR 200AE

Perie electric" 
cu absorb"ie 
de praf

SR200AE

  SR200AE

Rol" abraziv max. Ø mm 100

Ax rol" Ø mm 19

Putere W 1100

Tura$ie rpm 1500÷4000

Greutate kg 2,8

Sistem de prindere ax  M14

Lemn brut. Zon! finisat! cu perie metalic! 
(cod 9.RFA03).

Zon! finisat! cu perie abraziv! 
(cod 9.RNA80).

Aceast" ma!in" u!oar" !i com-
pact" este dotat" cu un motor de 
1.100 W ce garanteaz" siguran#" 
în exploatare la toate opera#iunile. 
Are o echilibrare perfect" !i asigu-
r" opera#iuni f"r" vibra#ii indiferent 
de tipul de perie folosit. Tura#ia !i 
adâncimea pot fi reglate cu aju-
torul rolelor de ghidare pentru a 
ob#ine rezultate optime în timpul 
!lefuirii !i restaur"rii suprafe#elor.
Carcasa !i capacul de protec&ie 
asigur" o bun" aspira#ie a mate-
rialului !lefuit men#inând suprafa-
#a curat" !i protejând operatorul. 
Carcasa de protec&ie este con-
ceput" pentru folosirea rolelor de 
110 mm.

Carcas! de protec#ie 
pentru rol! de 110 mm.

Regulator de tura"ie 
electronic.
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 GL 040  GL 040E

Polizoare 
unghiulare

Sunt compacte, u!or de manevrat 
!i utilizat, ceea ce le face alegerea 
ideal" pentru numeroase opera-
#iuni. Efortul depus de operator 
este de asemenea redus. R"!ini-
le folosite pentru protec#ia com-
ponentelor electrice !i sistemele 
performante de r"cire garantea-
z" siguran#a în exploatare !i ro-
buste#ea. Regulatorul de tura#ie 
permite operatorilor s" lucreze la 
tura#ii mici. Modelul GL040 este 
recomandat pentru înl"turarea 
imperfec#iunilor ap"rute în timpul 
asambl"rii mobilierului sau pentru 
finisarea suprafe#elor de furnir.

  GL040 GL040E

Diametru taler  Ø mm 115 115

Putere W 1100 1100

Tura$ie rpm 4500 2000÷4500

Greutate kg 1,9 1,9

Regulator de tura"ie electronic.
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BH 252R

P 850E

 P 850E  BH 252R

Ma#ini de g$urit 
cu percu#ie #i 
schimb"tor 
de sens

Aceste ma!ini de g"urit multifunc#ionale pot fi utilizate la diverse 
opera&iuni de g"urire dar !i la lucr"ri de asamblare sau în!urubare. 
Sunt dotate cu sistem de percu#ie.

  P 850E BH 252R

Putere W 850 700

Tura$ie rpm 0÷1450 | %2 0÷1170

Greutate kg 2,2 2,6

Burghiu pentru lemn max Ø mm 30 30

Burghiu pentru beton max Ø mm 16 24

Burghiu pentru o$el max Ø mm 13 13
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TR 101

 NL 13 – NL 16  TR 101

  NL 13 – NL 16 TR 101

Mandrin" autostrângere Ø mm 13 10

Putere W 600 500

Tura$ie rpm 550 0÷3000

Greutate kg 2,6 1,2

Burghiu pentru lemn max Ø mm 30 20

Burghiu pentru o$el max Ø mm 13 10

Ma#ini de g$urit 
#i în#urubat cu 
schimb"tor de sens

Aceste ma!ini de în!urubat, pu-
ternice !i compacte, sunt solu-
#ia ideal" pentru opera#iuni de 
asamblare de lung" durat". Sunt 
recomandate opera&iunilor de 
dulgherie, tâmpl"rie !i de asam-
blare mobilier. TR%101 este dotat" 
cu regulator de tura#ie electronic, 
schimb"tor de sens !i ambreiaj 
cu 14 pozi#ii. 

NL 13 – NL 16
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 DD 122  DD 142

Ma#ini de g$urit 
#i în#urubat cu 
acumulator

Ma!inile de g"urit !i în!urubat 
 RUPES se eviden#iaz" prin faptul 
c" sunt puternice, u!oare !i sta-
bile. Sunt disponibile în 3 varian-
te cu acumulatori de 12 V; 14,4 V 
sau 18 V !i sunt recomandate la 
asamblare, în!urubare !i g"urire, 
având totodat" aspectul practic 
al unei unelte cu acumulator. 
Ambreiajul cu 24 de pozi#ii permite 
abordarea diferitelor tipuri de lu-
cr"ri.
Ma!inile de g"urit !i în!urubat 
RUPES sunt solu#ia ideal" pentru 
opera&iunile de montare mobilier, 
u!i !i ferestre.
Toate modelele sunt livrate într-o 
trus" ce con#ine 2 acumulatori !i 
un înc"rc"tor.

  DD 122 DD 142

Tensiune V 12 14,4

Capacitate acumulator Ah 2,0 2,0

Mandrin" cu auto-strângere Ø mm 10 13

Cuplu maxim Nm 26 28

Tura$ie rpm 0÷350/0÷1150 0÷350/0÷1100

Diam. max al g"urii în lemn  Ø mm 25 36

Diam. max al g"urii în o!el Ø mm 12 13

Timp de înc"rcare min 60 60
Trus! cu acumulator de schimb.
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DD 120LT

 DD 120LT

Ma#ini de g$urit 
#i în#urubat cu 
acumulator

Ma!inile de g"urit !i în!urubat din 
genera&ia nou" DD 120LT se re-
marc" printr-o putere deosebit" 
raportat" la dimensiunile sale re-
duse.
Bateria Li-ION asigur" o autono-
mie de lung" durat" !i o putere 
constant" pe întreaga durat" a 
lucrului.
Cele dou" tura&ii cât !i schimb"-
torul de sens fac aceast" unealt" 
foarte versatil" !i adaptabil" la ori-
ce tip de lucrare.
Având dimensiuni reduse datorit" 
bateriei Li-ION !i a motorului de 
nou" genera&ie, aceast" unealt" 
este u!or de transportat, de legat 
la centura de unelte !i de folosit 
pe termen lung f"r" a da senza&ia 
de oboseal".
Tot datorit" bateriei Li-ION la 
aceast" unealt" nu trebuie urm"rit 
constant ciclul de înc"rcare des-
c"rcare. Bateria se poate folosi !i 
înc"rca ori de câte ori este nevoie 
f"r" a se deteriora în timp.

  DD 120LT

Tensiune V 12

Capacitate acumulator Ah 1,3

Mandrin" cu auto-strângere Ø mm 10

Cuplu maxim Nm 28

Tura$ie rpm 0÷350/0÷1200

Diam. max al g"urii în lemn  Ø mm 22

Diam. max al g"urii în o!el Ø mm 12

Timp de înc"care min 30

Trus! cu acumulator de schimb.

NOU
!

28 Nm

2 VITEZE
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 DD 108LA  DD 108LI*  LL 300

!urubelni%e 
cu impuls

Lantern$ 
cu LED

Aceste unelte de nou" genera&ie se remarc" printr-un excelent cu-
plu maxim.  Pentru DD 108LI este de 100 Nm.
Bateria Li-ION asigur" un timp de lucru îndelungat !i o autonomie 
ridicat".
Uneltele sunt foarte rezistente la !ocuri mecanuce !i vibra&ii. Se 
preteaz" la orice tip de lucrare unde este necesar" în!urubarea 
cu impuls. Uneltele sunt dotate cu un fascicol LED ce ilumineaz" 
zona de lucru.
Tura&ia motorului este controlat" de c"tre butonul de ac&ionare !i 
se poate ajusta în func&ie de viteza cu care se dore!te în!urubarea.
Rota&ia reversibil" asigur" atât în!uru barea cât !i de!urubarea cu 
acela!i cuplu. Conectarea cu capetele de în!urubare se face prin-
tr-un cap de 1/4".

LL 300 este o lantern" industria-
l" ce poate fi folosit" în orice îm-
prejurare. Are un corp din fibr" de 
carbon ranforsat" ceea ce o face 
aproape indestructibil". Este foar-
te rezistent" la !ocuri mecanice !i 
agen&i chimici.
Înc"rcat" complet asigur" o au-
tonomie de func&ionare de peste 
8 ore. Tehnologia LED !i bateria 
Li-ION asigur" o eficien&" maxim" 
!i un consum de energie foarte 
sc"zut.

  LL 300  DD 108LA DD 108LI*

Tensiune V 3,7

Autonomie h 8

Clas" protec$ie IP 64

Greutate min 0,35

Tensiune V 10,8 10,8

Capacitate acumulator Ah 1,4 1,4

Cap de conectare  1/4" 1/4"

Cuplu maxim Nm 12 100

Tura$ie rpm 0÷500 0÷2000

Greutate kg 0,85 0,85

LL 300

DD 108LI*

DD 108LA

100 Nm
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GTV

GTV 16 GTV 18 GTV 20LCD

Usc"toare 
cu aer cald

  GTV 16 GTV 18 GTV 20LCD

Putere W 1600 1800 2000

Temperatur" °C 350÷500 100÷550 80÷650

Debit de aer L/min 350÷500 250÷550 200÷550

Greutate kg 0,68 0,72 0,78

Sunt recomandate pentru multiple 
aplica#ii unde este necesar" înc"l-
zirea suprafe#ei de lucru. Modelul 
GTV 16 este dotat cu un buton 
ce permite reglarea debitului de 
aer !i a temperaturii (350÷500°C). 
Modelul GTV 18 permite reglarea 
debitului de aer !i a temperaturii 

(11% programe): analogic pentru 
temperatur" !i prin ac#ionarea 
unui buton pentru reglarea debi-
tului de aer. La modelul GTV 20, 
dotat cu ecran LCD, temperatu-
ra !i debitul de aer pot fi  reglate 
electronic (80÷650°C) iar cele 
14 programe pot fi  schimbate în 

func#ie de timp !i temperatura ce-
rut". Alte particularit"#i ale uneltei 
includ modul rapid de r"cire !i 
func#ia în a!teptare pentru o mai 
mare efi cien#" energetic". Usc"-
toarele cu aer cald GTV sunt livra-
te într-o trus" împreun" cu un set 
complet de accesorii.

Trus! cu accesorii 
inclus! (GTV20LCD).
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 SISTEM CARRIER

Sistem modular 
de transport #i 
depozitare Carrier

În ciuda dimensiunilor sale mici, 
acest aspirator profesional ofer" 
aceea!i putere ca !i modelele tra-
di#ionale (1.100 W). Are o suprafa#" 
de filtrare de 1 m' !i este dotat cu 
un sac cu filtru pentru o mai u!oa-
r" înl"turare a prafului colectat. Pu-
terea aspiratorului poate fi reglat" 

cu ajutorul unui selector. Butonul 
cu 3 pozi#ii permite alegerea mo-
dului de operare preferat, manual 
sau automat pentru uneltele cu o 
putere maxim" de 1.100%W. Setul 
mai include !i un furtun standard 
cu diametrul de 25 mm !i acceso-
rii pentru cur"#are.

SV10E

Aspirator mobil

Suport furtun. Suport unealt!.

CARRIER, sistemul modular pen-
tru depozitare, permite crearea 
diferitelor configura#ii mobile sau 
fixe !i a c"rucioarelor dotate cu 
aspirator (SV 10E). Este posibil" 
atât individualizarea structurii cât 

!i a interiorului sertarelor. Acestea 
pot fi pre-compartimentate dup" 
dimensiunile uneltelor RUPES.
Bazele sunt disponible în 2 vari-
ante iar sertarele pot fi folosite fie 
pentru unelte fie pentru accesorii.
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 SISTEM CARRIER

Baza c!ruciorului
Modul baz! cu un sertar,
2 ro"i mari #i 2 ro"i axiale
cod CAR/TROLLEY/STD

Modul op"ional
Modul cu 

sertar
cod CAR/MODULE/STD

Sertar
Sertar cu 

capac
cod CAR/CASE/STD

Baz! fix! #i mobil!
Modul baz! cu un sertar,
4 picioare #i 4 ro"i axiale

cod CAR/FIX/STD

Modul op"ional
Modul f!r! 

sertar
cod CAR/ELEMENT/STD

  SV 10E

Putere max. W 1%1.000

Putere motor W 1.150

Capacitate sac kg 3,5

Nivel de zgomot dB(A) 75

Nivel absorb!ie mm H2O 1.600

Greutate kg 6,5

Mâner transport cu cleme 
pentru curea de um!r.

Curea de um!r cu cleme.

Selector cu trei pozi"ii 
(MAN–O–AUT) $i 
regulator putere aspirare.

Capac
compartimentat pentru 

accesorii
cod CAR/COVER/STD
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 S 130EL*  S 145EL*

Aspiratoare mobile 
profesionale 
monopost

S 130EL S 145EL

  S 130EL S 145EL

Putere W 1200 1200

Putere max. scule W 1%2400 1%2400

Capacitate aspirator m&/h  200  200

Nivel absorb!ie mm H2O 2000 2000

Capacitate max. sac kg  5,0  5,0

Nivel de zgomot dB(A) 70 75

Greutate kg 10,5 13,5

Aceste aspiratoare sunt unit"#i 
mobile cu un motor de 1.100 W 
utilizate la colectarea prafului re-
zultat în timpul !lefuirii. 
Selectorul cu trei pozi#ii permite 
alegerea func#ion"rii manuale sau 
automate. Selectarea programului 
automat se poate face cu ajuto-
rul modulului electronic patentat 
în cazul ma!inilor electrice cu o 
putere maxim" de 2.500 W (mo-
delele E !i EP) sau cu ajutorul sen-
zorului de debit în cazul ma!inilor 
pneumatice (modelele EP).
În urma numeroaselor test"ri, 
aceste aspiratoare au ob#inut cer-
tificatul TÜV (în concordan#" cu 
standardele europene actuale cu 
privire la siguran#a echipamente-
lor electrice). Ambele modele sunt 
dotate cu furtun de 5 m !i sac cu 
filtru.
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 KS 260E  KS 260EP

Aspiratoare mobile 
profesionale pentru 
posturi multiple

Aspiratoare profesionale performan-
te dotate cu 2 motoare de 1.000 W. 
Se remarc" prin u!urin#a cu care 
poate fi înlocuit sacul de praf prin 
simpla deschidere a panoului fron-
tal. Partea superioar" a panoului 
frontal este compus" din dou" cu-
ple de aer, dou" prize electrice cu 
func#ionare automat" !i selectorul 
 Man–0–Aut. În urma numeroaselor 
test"ri, aceste aspiratoare au ob#i-
nut certificatul TÜV (în concordan#" 
cu standardele europene actuale 
cu privire la siguran#a echipamen-
telor electrice). Sunt dotate cu un 
filtru care acoper" o zon" mare de 
filtrare !i cu un vas de mare volum 
care permite extinderea sacului. 
Se pot cupla simultan dou" unelte 
electrice, fiecare de 800 W, sau una 
de 1.600 W sau dou" unelte pneu-
matice. Aspiratorul este dotat cu un 
furtun de 5 metri, un sac cu filtru !i 
o ramifica&ie Y.

  KS 260E KS 260EP

Putere max W 2%1000 2%1000

Putere max la priz" W 2%800 2%800

  1%1600 1%1600

Cupl" conectare n — 2

Capacitate aspirator m&/h 260 260

Nivel absorb!ie mm H2O 2000 2000

Capacitate max. sac kg 7 7

Nivel de zgomot dB(A) 72 72

Greutate kg 26 26

Acces frontal pentru înlocuirea sacului cu filtru.

Toate aspiratoarele KS 260 fabricate 
de RUPES au certificate TÜV. Certifi-
carea TÜV a fost ob#inut" de la Rhe-
inland Italia, filial" a TÜV Rheinland 
Group, lider interna#ional în domeniul 
evalu"rii !i certific"rii produselor !i a 
sistemelor de management.
Toate aspiratoarele sunt fabricate !i 
testate în concordan#" cu standardele 
calitative !i de siguran#" electric".

KS 260E KS 260EP
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 HE 500  HE 900  HE 1500  PF91

Sisteme 
centralizate
de aspira"ie praf

HE 1500

HE 500

HE 900

Unit"#ile centralizate au o proiecta-
re modern" !i compact". Sunt si-
len#ioase !i performante. Turbinele 
sunt disponibile în 3 variante pen-
tru a acoperi orice fel de aplica#ie 
!i a asigura continuitatea opera-
#iunilor în cazul instala#iilor mari. 
Filtrele cu cartu! BIA tip M sunt 
cur"#ate automat cu ajutorul sis-
temului  Rotorjet. Nivelul de auto-
matizare al acestor turbine asigur" 

pornirea/oprirea !i ajustarea fl uxu-
lui de aer aspirat în func#ie de nu-
m"rul de !lefuitoare pornite. Exis-
t" op#iunea instal"rii unui pre-fi ltru 
(PF 91) pe linia de aspirare înaintea 
turbinei pentru a re#ine particulele 
mai mari, de exemplu a!chiile, !i 
pentru a m"ri camera de colectare 
a prafului prin reducerea volumului 
de praf transportat spre fi ltrul fi nal 
al unit"#ii de aspira#ie.

PF91

 HE 500 HE 900 HE 1500 PF 91

Putere HP 4 5,5 2%5,5 —

Nivel absorb!ie mm H2O 1.850 2.400 2.400 —

Capacitatea max. m3/h 425 550 950 980

Dimensiuni (H%A%l) cm 148%55%63 155%55%98 162%55%136 148%55%63

Suprafa!" filtru m2 3 5,2 8 —

Nr. recomandat sta!ii n 4 8 12 —

Nivel zgomot dB(A) 72 71 75 —

Racord Ø mm 75 75 75 75

cu comand" electronic"
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HB6000 HF6000 PT101C PT201C EP3 DC2 DC2W

Terminale 
pentru sisteme 
de aspira"ie

PT 101C

PT 201C

Sunt disponibile solu#ii simple !i 
economice (DC2 – DC2W), dar !i 
modele complexe precum unita-
tea de control EP3. Aceast" vari-
ant" poate fi  instalat" !i pe bra#ul 
mobil HB6000. Varianta HF6000 
are un bra# mobil cu lamp" pro-
iector, o priz" pentru electricitate, 
o muf" pentru absorb#ia prafului 
!i cuple rapide pentru conectarea 
uneltelor pneumatice. PT 101C 
!i PT 201C sunt terminale multi-
func#ionale pentru sisteme centra-
lizate care sunt proiectate s" fi e 
montate pe perete.

  PT 101C PT 201C

Dimensiuni [cm] 20%42%h80 20%42%h200

Prize 230V 16A 2 2

Cupl" rapid" aer lubrifiat 2 2

Cupl" rapid" aer uscat 2 2

Ramifica!ie Y cu Ø 29 1 1

  EP3 EP3A EP3C

Prize 230V 16A n 2 2 2

Cupl" rapid" aer lubrifiat  n 2 2 2

Cupl" rapid" aer uscat n 1 1 1

Ramifica!ie Y cu Ø 29  n 1 1 1

HB 6000

  HB 6000 HF 6000

Extindere max. bra! m 6 6

Unghi de lucru ° 180 180

În"l!ime maxim" a bra!ului m 4,5 2,0

Prize 230V 16A n  3

Cupl" rapid" pt. aer lubrifiat n  2

Cupl" rapid" pt. aer uscat n  1

HF6000
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KX 135 ATEX

PFX 91

 PFX 91  KX 135 ATEX

Sisteme de 
aspira"ie praf 
pentru lucrul în 
mediu exploziv: 
pre-filtru #i 
unitate mobil$

Aspiratorul pneumatic !i pre-fi ltrul 
de aspira#ie sunt fabricate în con-
formitate cu prevederile Directive-
lor ATEX 94/9/EC. Sunt proiec-
tate pentru a fi  folosite în mediu 
poten#ial exploziv. Varianta PFX91 
dispune de un fi ltru antistatic cu 
o suprafa#" de 8 m' !i un sistem 

pneumatic Rotorjet de cur"#are a 
fi ltrului. KX 135 ATEX este un aspi-
rator pneumatic care func#ionea-
z" pe principiul Venturi, ce garan-
teaz" rezultate optime, siguran#" 
în exploatare !i protec#ie ridicat" 
datorit" absen#ei componentelor 
electrice.

Standarde ATEX

O dat! cu apari"ia uneltelor de ultim! genera"ie #i a 
materialelor tehnologice s-a pus problema protej!rii zo-
nelor de lucru #i a sistemelor folosite pentru înl!turarea 
prafului cu poten"ial periculos.

Noile accesorii perfec"ionate de RUPES sunt pro-
iectate specifi c pentru a întruni aceste standarde cât #i 
pentru a fi  integrate în sistemele de aspirare centralizate 
menite stoc!rii prafurilor periculoase.

ATEX este numele a dou! directive europene care 
monitorizeaz! mediul poten"ial exploziv.

Prima, 94/9/EC, prevede minimul de norme pri-
vind siguran"a #i s!n!tatea în cazul echipamentelor #i 
sistemelor de protec"ie destinate uzului într-un mediu 
poten"ial exploziv. A doua, 99/92/EC, prevede minimul 
de norme privind siguran"a #i s!n!tatea pentru cei ex-
pu#i la riscul unui mediu exploziv ca rezultat al condi"iilor 
locale #i de operare.

Simbolul ATEX g!sit pe modelele PFX91 #i KX$135 
garanteaz! folosirea exclusiv! a comenzilor pneumatice. 
Sistemul de împ!mântare cuplat la fi ecare component! 
a ma#inii elimin! riscul apari"iei scânteilor produse de 
curentul electrostatic.

Pre-fi ltrul PFX91 este alc!tuit dintr-un cartu# anti-
static clasa BIA, tip M #i o suprafa"! de fi ltrare de 8 m%. 
Vasul de colectare a prafului are o capacitate de 35 de 
litri cu un sistem automat complet de cur!"are a fi ltrului. 
Întregul sistem este protejat de riscuri printr-o bun! îm-
p!mântare #i prin absen"a dispozitivelor electrice.

Dac! este folosit împreun! cu turbina de aspirare, 
FFX 91 fi ltreaz! prafuri poten"ial explozive, ca aluminiul 
sau rumegu#ul, împiedicându-le s! p!trund! în siste-
mul de aspira"ie. Caracteristicile acestui model împie-
dic! aprinderea prafului #i îi protejeaz! pe operatori de 
eventuale pericole.

Unitatea poate fi  adaugat! sistemelor existente cu 
condi"ia ca acestea s! fi e adaptate la cerin"ele ATEX. 
Dac! fi ltrul este instalat într-o zon! periculoas!, este po-
sibil de asemenea folosirea sistemului de aspira"ie insta-
lat într-o zon! standard sau în afara celei periculoase.

Acest tip de pre-fi ltru este folosit în ateliere de vop-
sitorie, unit!"i de produc"ie, ateliere de tâmpl!rie #i în 
toate cazurile unde este necesar! asigurarea protec"iei 
sistemelor de înl!turare a prafurilor posibil explozive re-
zultate în urma opera"iunilor de #lefuire.

Pre-fi ltrul PFX 91 poate fi  instalat în zone clasa 22 
#i poate fi  folosit la înl!turarea prafului de aluminiu, ABS 
#i PVC, a suprafe"elor vopsite, a rumegu#urilor poten"ial 
periculoase etc.

Pentru mai multe informa"ii cu privire la directivele 
ATEX #i suport tehnic cu privire la aparatele DVS. v! ru-
g!m s! lua"i legatura cu Departamentul Tehnic RUPES.

  PFX 91 KX 135

Dimensiuni cm 148%55%63 70%54%90

Suprafa!a filtrului m2 8 0,5

Capacitate sac L 35 —

Capacitate sac kg — 7

Presiune de lucru bar 6 6

Greutate kg 85 30

Certificat ATEX  Da Da

Consum aer L/min  1000

Nivel absorb!ie mm H2O  1900

Debit absorb!ie m3/h  100

Cupl" rapid" pentru unelte n  1
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MK 6000F

MK 6000

Aspirator conectat la bra" mobil.

  MK 6000F

Putere aspirare W 2.000

Extindere max. bra$ m 6

Unghi de lucru  180°

Presiunea max. a aerului bar 8

Cuple aer pentru unelte nr. 2

Cuple aer uscat nr. 1

Prize electrice pentru unelte nr. 2

Priz" electric" de serviciu nr. 1

Capacitate sac kg 7

Nivel zgomot dB(A) 72

În"l!ime maxim" de instalare m 2

Puterea l"mpii cu halogen W 500

 MK 6000F  MK 6000

Matic system, 
bra"e mobile

MK6000F este un sistem de as-
pira#ie a prafului u!or de instalat 
compus dintr-un aspirator mono-
fazic de 2.000 W !i un bra# mobil 
multifunc#ional. Bra#ul mobil are 
incorporat terminalul automatizat. 
Este dotat cu dou" prize pneuma-
tice !i dou" prize electrice prev"-
zute pentru pornirea automat" !i 
sincronizat" a uneltelor. Unitatea 
este dotat" cu o priz" electric" de 
serviciu, una pneumatic" de ser-
viciu !i o lamp" proiector mobil".

MK6000 este un sistem de as-
pirare practic !i complet compus 
dintr-un aspirator monofazic de 
2.000 W !i un bra# mobil cu o ex-
tensie de maxim 6 metri. Sistemul 
are o unitate de control EP 3 !i 
un sistem automatic ce coman-
d" pornirea !i oprirea automat" 
a aspiratorului sincronizat" cu 
func&ionarea uneltelor electrice 
sau pneumatice.

  MK 6000

Putere max W 2000

Extindere max bra! m 6

Presiunea max. a aerului Bar 8

Capacitate sac kg 7

Nivel zgomot  dB(A) 72

35



Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! buc/box Cod

150 Velcro 6+1 Hard BR – TA 5 981.253/5

150 Velcro 6+1 Soft BR – TA 5 981.213/5

Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! buc/box Cod

150 Velcro 6+1 Hard BR – TA – RA 5 981.153/5

150 Velcro 6+1 Soft BR – TA – RA 5 981.113/5

Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! buc/box Cod

150 Velcro 8+1 Hard BR – TA – RA 5 981.154/5

150 Velcro 8+1 Soft BR – TA – RA 5 981.114/5

Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! buc/box Cod

150 Velcro 6+8+1 Hard BR – TA – RA 5 981.400/5

150 Velcro 6+8+1 Soft BR – TA – RA 5 981.410/5

Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! buc/box Cod

150 Velcro 6+8+1 Hard !urub M8 5 981.300/5

150 Velcro 6+8+1 Soft !urub M8 5 981.310/5

Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! Cod

 50 Velcro — Hard TA 11 9P01.046

 75 Velcro — Soft RA 75 990.003

125 Velcro 8 Hard RA 125 – TA 541 980.008

 TALERE
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Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! buc/box Cod

150 Velcro 6+1 Hard !urub M8 5 981.303/5

150 Velcro 6+1 Soft !urub M8 5 981.313/5

Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! buc/box Cod

150 Velcro 8+1 Hard !urub M8 5 981.304/5

150 Velcro 8+1 Soft !urub M8 5 981.314/5

Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! Cod

125 Velcro 8 Soft LR 21AE 980.006

125 Velcro — Hard LK 125 – ELK 125 980.005

Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! Cod

150 Velcro 6+1 Hard EK – BK – AK 981.100

150 Velcro 6+8+1 Soft EK – BK – AK 902.154

Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! Cod

200 Velcro 8 Hard EK 200A – TA 562A 912.279

200 Velcro — Ultra Soft !urub M14 86.098

Ø mm Interfa"! Nr. g!uri Duritate Unealt! Cod

150 Velcro 6+8+1 Hard BR – TA 905.106

150 Velcro 6+8+1 Soft LR 31 981.090

 TALERE
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 ACCESORII

PERII ABRAZIVETALERE $I BURE%I

Descriere Standard Velcro Cod

Blan" de miel pentru Vulcofix Ø 178 mm  9.1507

ACUMULATORI $I ÎNC&RC&TOARE

Capacitate  Model  Cod

2,0 Ah  Acumulator pentru DD 121  9B121

2,0 Ah  Acumulator pentru DD 141  9B141

2,0 Ah  Acumulator pentru DD 181  9B180

  Model  Cod

  Înc"rc"tor pentru DD 121  9C120

  Înc"rc"tor pentru DD 141  9C144

  Înc"rc"tor pentru DD 181  9C180

Inox 100 mm 100 mm 19 mm 40 4000 9.NTM40

Inox 100 mm 100 mm 19 mm 80 4000 9.NTM80

Inox 100 mm 100 mm 19 mm medie 4000 9.NTLM

Inox 100 mm 100 mm 19 mm rugoas" 4000 9.NTLC

Lemn 100 mm 100 mm 19 mm Nylon  9.RNA80
    hârtie abraziv"

Lemn 100 mm 100 mm 19 mm o#el  9.RFA03

Aplica$ii Diametru  L!$ime Ax rol! Granula$ie rpm Cod

FURTUNE

FURTUNE STANDARD – FURTUN CU Ø 29 MM

Descriere  M!rime m Unealt! Cod

Furtun cu arm"turi*  5 electric 9GAT02001/C

Furtun cu arm"turi*  8 electric 9GAT02003/C

Furtun „2 în 1“ cu arm"turi* 5 pneumatic 9GAT02004/C

Furtun „2 în 1“ cu arm"turi* 8 pneumatic 9GAT02002/C

Furtun Evaflex*  25 — 9.1264/25

* Tratate anti-static

FURTUNE LIGHT – FURTUN CU Ø 25 MM

Descriere  M!rime m Unealt! Cod

Furtun cu arm"turi*  5 electric 9GAT02014/C

Furtun cu arm"turi*  8 electric 9GAT02009/C

Furtun „2 în 1“ cu arm"turi* 5 pneumatic 9GAT02013/C

Furtun „2 în 1“ cu arm"turi* 8 pneumatic 9GAT02016/C

Furtun Evaflex*  30 - 9GT03047/30

Hose cover    80.182

* Tratate anti-static

Descriere    Cod

Furtun polietilen" 8÷10 mm – în role de 25 m  9GT03057/25

Descriere    Cod

Furtun polietilen" 8÷10 mm – la metru  128.700

Descriere    Cod

$tu% furtun – Euro profile – 8÷10 mm  9GP08037

Descriere    Cod

Cupl" rapid" M – Valv" – Euro profile – 8÷10 mm 9GP10003

Descriere    Cod

Ramifica%ie cauciuc „2 in 1“ – Ø 29  100.502

Ramifica%ie cauciuc „2 in 1“ – Ø 29  109.502

Descriere    Cod

Adaptor pentru furtun cu regulator debit  107.502/C

Descriere    Cod

Terminal de cauciuc filetat Ø 29   663.55

Terminal de cauciuc filetat Ø 29   106.502

Descriere    Cod

$tu% cu filet exterior – Euro profile – &"  104.502

38



 ACCESORII

Descriere Model buc/box Cod

Saci standard KS 260E - KS 935E 5 037.1101/5
 AS 50M
 KS 250E/EP

Sac pentru zone umede KS 260E/EP - KS 935E 1 9GF01004/C
 AS 50M
 KS 250E/EP

Sac cu filtru SV 10E 5 023.1107/5

Sac cu filtru CK 31 10 054.1607

Sac standard S 135 - S 135E 5 001.1606/5
 S 235E - S 235EP

Filtru pentru absorb%ia lichidelor S 135 1 038.1606

KIT CUR&'ARESACI PENTRU ASPIRATOARE

Descriere     Cod

Kit complet cur"%are pentru S 135; S 235E; S 235EP  001.1609/C

ACCESORII $URUBELNI%E

Aplica$ii     Cod

Adaptor !i reduc#ie hexagonal" 
magnetic" 1/4"     752.99

Adaptor !i reduc#ie hexagonal" 
magnetic" universale 5/16"    751.99

CAPETE $URUBELNI%&

CAPETE $URUBELNI%& ÎN CRUCE

Aplica$ii     Cod

Pentru !uruburi în cruce nr. 1    9.R3001

Pentru !uruburi în cruce nr. 2    9.R3002

Pentru !uruburi în cruce nr. 3    9.R3003

Aplica$ii Ø max L!$ime cap Cod reduc$ie Cod

Adaptor    752.99

Cap !urubelni#" 6,1 5,5 mm 9.R6655 9.R5655

Cap !urubelni#" 6,6 6 mm 9.R6606 9.R5606

Cap !urubelni#" 7,6 7 mm 9.R6607 9.R5607

Cap !urubelni#" 8,6 8 mm  9.R6608 9.R5608

Cap !urubelni#" 10,1 9 mm 9.R6609 9.R5609
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