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כלי עבודה

ארגז כלים TACTIX קשיח 20 
עם נועלי מתכת

93AG150

תיק כלי עבודה מבד אירווין

93AG169

קופסת ביטים + מתאם וירט

93AG935

כפפות עבודה אלסטיות עם 
ציפוי גומי

93AG925

W 30 מלחם

93AG038

סט בוקסות אוניברסליות 4/1 
ALL IN ONE 33 חלקים

93AG368

סט ביטים למברגה 9 יחידות 
פיליפס בקופסא תוצרת וירט

93AG415

ערכת ביטים טורקס מידות 10-
40 6 חלקים בקופסא תוצרת 

וירט

93AG416

סט ידית T רצ״ט עם ביטים 
WURTH ארוכים 21 חלקים

93AG938

סט ידית T רצ״ט עם ביטים 
WURTH ארוכים 21 חלקים

93AG970

סט 9 מפתחות אלן - זרוע 
קצרה - סופית כדורית

93MT140

סט 9 מפתחות אלן - זרוע 
ארוכה - סופית כדורית

93MT141

סט 9 מפתחות אלן - טורקס - 
זרוע קצרה

93MT142

סט 9 מפתחות אלן - טורקס - 
זרוע ארוכה

93MT143 93MT151

סט ידית רטצ״ט עם 23 יחידות 
ביטים באריזת קופסה

סט ידית רטצ״ט עם 41 יחידות 
ביטים באריזת קופסה

 93MT152
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סט ידית מברג רטצ״ט עם 
22 יחידות ביטים ועם מאריך 

באריזת קופסה

93MT153

סט מיני ידית מברג רטצ״ט עם 
41 יחידות ביטים ועם מאריך 

באריזת קופסה

93MT154

2 יחדות בדיל הלחמה עובי 1.2 מ״מ 
20 גרם כל אחת

03AG251

סט 12 בוקסות עם ראצ״ט 
באריזת בליסטר

93MT241

סט 22 בוקסות עם ראצ״ט ועם 
ידית רגילה ועם 2 מאריכים 

באריזת מזוודה - סופר

93MT242

מפתח שוודי מתכוונן 10 - 250 
מ״מ - סופר

93MT211

ארגז כלים TACTIX קשיח 20 
עם נועלי מתכת

93MT212

מפתח שוודי מתכוונן 6 - 150 
מ״מ - סופר

93MT213

מפתח שוודי מתכוונן 8 -
 200 מ״מ - סופר

93MT214

פלייר רגיל 6 - 160 מ״מ - 
סופר

93MT170

פלייר אף מכופף 6 - 160 מ״מ

93MT171

פלייר רגיל 7 - 180 מ״מ

93MT172

פלייר רגיל 8 - 200 מ״מ

93MT173

קטר רגיל 6 - 160 מ״מ זויתי

93MT181

קטר רגיל 7 - 160 מ״מ זויתי

93MT182

טר רגיל  7 - 160 מ״מ 
זויתי - סופר

93MT183
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פלייר אף ארוך 6 - 160 מ״מ - 
סופר

93MT191

פלייר אף ארוך 8 -  200 מ״מ 
- סופר

93MT192

פלייר מתכוונן למשאבת מים 
10  200 מ״מ - סופר

93MT200

פלייר ג’בקה - שפתיים 
מעוגלות 10 - 250 מ״מ

93MT201

פלייר ג’בקה -שפתיים 
מעוגלות 7 - 180 מ״מ

93MT202

פטיש מכונאי 1 ק״ג עם ידית 
מעץ

93MT221

סרט מדידה 3 מטר קפיצי עם 
בית מפלסטיק - סופר

93MT222

סרט מדידה 5 מטר קפיצי עם 
בית מפלסטיק - סופר

93MT223

פלס מים רגיל 16 - 40 ס״מ

93MT224

מקלף בידוד 7 - 178 מ״מ

93MT225

אקדח סליקון עם ידית כתומה 
9 - 230 מ״מ

93MT231

אקדח סיליקון עם ידית שחורה 
9 - 230 מ״מ

93MT232

מברג שטוח 5X150 מ״מ

93MT100

מברג שטוח 6X100 מ״מ

93MT101

מברג שטוח 6X125 מ״מ

93MT102

מברג שטוח 6X150 מ״מ

93MT103
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מברג פיליפס PH2X100 מ״מ

93MT104

מברג פיליפס PH2X150 מ״מ

93MT105

מברג פיליפס PH2X150 מ״מ 
חודר

93MT106

סט 2 מברגים - פליפס 
PH2X100 שטוח 8X100 מ״מ

93MT107

סט 6 מברגים - פליפס 
PH2X100 שטוח 8X100 מ״מ

93MT108

סט מברגים 26 ביטים להחלפה

93MT109

מברג טסטר למתח 3X140 מ״מ

93MT110

ערכת מפתחות )בוקסות 
חלולות( 14 יחידות תוצרת וירט

93AG460

מברג ראצ״ט + מחסנית
 12 ביטים וירט

93AG380

 250V-150 טסטר וירט למתח
מוגן חשמל

93AG381

פלייר קוקוריקו כרום ונדיום 
תוצרת וירט

93AG459

ארגונית גדולה מפלסטיק 7 
תאים

93AG148

ראש מתכתי למברג
ביטים זויתי

93AG367

ערכת 2 מפתחות רינג רצט 
פטנט כפולים מידות 19-8 מ״מ

93AG369

חותך צינורות מיני
 16-3 מ״מ וירט

93AG392

ערכת מפתחות אלן ראש כדורי 
מ״מ 9 יחידות

93AG421
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מקדח כוס יהלום 13 מ״מ 
לשיש וגרניט תוצרת סיירוקס

93AG440

פוטר למקדח 6 מ״מ

93AG991

פלייר 1000V לחשמלאים
160 מ״מ וירט

93AG456

HSS מ״מ M2  4.0x75 מקדח

93MT271

HSS מ״מ M35  4.0x75 מקדח

93MT273

HSS מ״מ M35  5.0x86 מקדח

93MT274

משור דיסק חשמלי שולחני 7 
 1380W-240V-220  -

93MT381

 240V-220 משור חשמלי אנכי
550W -

93MT382

משור חשמלי אנכי 
 750W - 240V-220

93MT383

מפוח עלים חשמלי 
400W -240V-220

93MT390

מכונת שטיפה בלחץ גבוה 
1400W - 240V-220

93MT391

מכשיר חיתוך דיסק חשמלי 
זויתי - קוטר דיסק 100 מ״מ

93MT351

מכשיר חיתוך דיסק חשמלי 
זויתי - קוטר דיסק 125 מ״מ

93MT352

מכשיר חיתוך דיסק חשמלי 
זויתי - קוטר דיסק 125 מ״מ

93MT353

מכשיר חיתוך דיסק חשמלי 
זויתי - קוטר דיסק 100 מ״מ עם 

מפסק אחורי

93MT354

מכשיר חיתוך דיסק חשמלי 
זויתי - קוטר דיסק 100 מ״מ עם 

מפסק אחורי וגוף דק

93MT355
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מכשיר חיתוך דיסק חשמלי 
זויתי - קוטר דיסק 100 מ״מ עם 

מפסק אחורי -סופר

93MT357

מקדחה חשמלית ללא כבל עם 
12V סוללה

93MT361

מקדחה חשמלית ללא כבל עם 
14.4V סוללה

93MT362

 - 240V-220 מקדחה חשמלית
300W עד 10 מ״מ

93MT364

 240V-220 מקדחה חשמלית
- 550W עד 13 מ״מ עם ידית 

אחיזה נוספת

93MT365

מקדחה חשמלית ללא כבל עם 
18V סוללה

93MT363

 240V-220 מקדחה חשמלית
-710W עד 13 מ״מ עם ידית 

אחיזה נוספת

93MT366

 240V-220 מקדחה חשמלית
-800W עד 13 מ״מ עם ידית 

אחיזה נוספת

93MT367

מקדחה חשמלית פטישון 220-
1050W- 240V עד 26 מ״מ עם 

ידית אחיזה נוספת

93MT368

מקדחה חשמלית עומדת עם 
כן עגול 550W - 240V-220 עד 

16 מ״מ

93MT370
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