®

made in Germany
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Reglarea ergonomică a înălțimii

Un sistem cu detalii și accesorii bine gândite

Ferăstraie de precizie

Sertare cu role de ghidare pentru tra
gere confortabilă și deplasare facilă
în mod permanent, inclusiv blocaj
împotriva ieșirii complete. Sarcina
portantă 25 kg (sarcina distribuită)

Accesorii / Menghine

Mânerele solide din material pla
stic rigidizat cu fibre de sticlă cu
secțiune de inscripționare garant
ează o structură clară și ordinea la
locul de muncă.

Cutie de scule

Uși cu sistem de închidere cu cheie
de rezervă. Suprafață rezistentă la
zgârieturi prin lăcuire prin ardere
pulverizată. Tablă de oțel cu grosi
me de până la 1 mm.

Reglare ergonomică a înălțimii.

Până la 95 cm

Placă masivă de fag, 30 mm gro
sime, lipită special pentru preve
nirea deformării, tratată cu ulei
natural pentru prevenirea depu
nerii de impurități.

LIVRARE ȘI SERVICE
Timpul de livrare
În mod normal produsul se află în
stocul magazinului, în caz contrar,
timpul de livrare este de 14 zile,
chiar și în cazul combinațiilor de
culori enumerate în partea dreaptă.
În cazul mărfii montate sau înălțimilor
speciale, timpul de livrare este de
circa 4 săptămâni.
Starea de livrare
Livrare este în stare demontată,
în cartoane de transport stabile.
Transport simplu și ușor de plasat
chiar și în cele mai înguste locuri.
Serviciul de montaj
La cerere și pentru un preț
suplimentar, oferim toate artico
lele în stare montată. Articolul se
montează atunci direct în atelier și
se livrează prin curier.

7 RECOMANDĂRI PENTRU ORDINE
În acest fel atelierul rămâne ordonat

Art.-Nr. 901 (HB-Art. 5900051):

Montaj Bancuri de Lucru + Dulapuri verticale
Art.-Nr. 902 (HB-Art. 5900052):

Montaj Dulapuri suspendate + Corp pe role pentru atelier 12026
Art.-Nr. 903 (HB-Art. 5900053):

Montaj Bancuri de Lucru 240 cm

REGLARE ERGONOMICĂ
Dimensiune standard 84 cm

Înălțimi diferite până la 95 cm

»» Împărțirea sertarului* pentru sortarea clară a materialelor de lucru

84 cm

căutare

95 cm

»» Mâner inscripționabil al bancului de lucru pentru evitarea timpilor de

»» Sertare* pentru bancul de lucru pentru împărțirea spațiului interior
Cu sertar

»» Dulapuri suspendate / panouri cu fante cu diferite cutii deschise de
mari dimensiuni pentru depozitarea pieselor mici ( în funcție de model)
»» Sertare pentru dulapuri suspendate cu opțiuni de reglare la alegere
»» Pereți perforați (pot fi extinși pe lățime in funcție de preferință) pentru
poziționarea uneltelor
»» Gama extinsă pentru accesorii pentru pereți perforați* pentru
poziționarea funcțională a sculelor
*disponibile opțional

Toate mesele auxiliare şi bancurile de lucru (cu excepţia sistemului mo
dular) se pot livra şi la o înălţime de lucru de 95 cm!
Fără sisteme de înşurubare „care se clatină“, ci folosirea unui perete late
ral mai înalt garantează stabilitatea şi o solicitare nemodificată. La cerere
se poate obţine la multe modele şi cu placă inferioară suplimentară (am
bele posibilităţi presupun un preţ suplimentar).
Art.-Nr. 2SW95SC (HB-Art. 5899138):
Preţ suplimentar înălţime specială 95 pentru bancuri de lucru cu 2 pereţi laterali
Art.-Nr. 3SW95SC (HB-Art. 5899139):
Preţ suplimentar înălţime specială 95 pentru bancuri de lucru cu 3 pereţi laterali
Art.-Nr. 4SW95SC (HB-Art. 5900050):
Preţ suplimentar înălţime specială 95 pentru bancuri de lucru cu 4 pereţi laterali
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BANCURI DE LUCRU
Capacitatea portantă până la 300 kg

Toate articolele se livreaza demontate.

L 60 cm

L 60 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 60 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 60 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 60 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12096 (HB-Art. 5045252)

Art.-Nr. 12296 (HB-Art. 8775236)

Art.-Nr. 12396 (HB-Art. 5045254)

Art.-Nr. 12496 (HB-Art. 5045255)

1 ușă cu sistem de închidere
1 compartiment deschis

1 ușă cu sistem de închidere
2 rafturi (înălțime 6,5 cm)

1 ușă cu sistem de închidere
1 raft (înălțime 12 cm)

4 rafturi (înălțime 12 cm)

(Modulul pentru roti Art.-Nr. 12196)

100 kg

Modulul de bază / Clasicul

L 120 cm

Lățimea de 120 cm se potrivește
în aproape orice spațiu. De acee a
aceste modele clasice se numără
printre cele mai bine vândute
modele!
L 120 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 60 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12056 (HB-Art. 3205558)

Art.-Nr. 12196 (HB-Art. 3205569)

2 uși cu sistem de închidere
2 rafturi (înălțime 12 cm)

1 ușă cu sistem de închidere
1 raft (înălțime 12 cm)
pentru roti

Picioare reglabile pe înălțime (până la 3 cm) la
toate bancurile de lucru și măsuțele suplimentare

L 120 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 120 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 120 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 120 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12256 (HB-Art. 8775234)

Art.-Nr. 12046 (HB-Art. 3205547)

Art.-Nr. 12246 (HB-Art. 8382958)

Art.-Nr. 12086 (HB-Art. 5045232)

2 uși cu sistem de închidere
1 raft (înălțime 12 cm)
2 rafturi (înălțime 6,5 cm)

1 ușă cu sistem de închidere
5 rafturi (înălțime 12 cm)

1 ușă cu sistem de închidere
4 rafturi (înălțime 12 cm)
2 rafturi (înălțime 6,5 cm)

1 ușă cu sistem de închidere
3 rafturi (înălțime 12 cm)
1 compartiment deschis

L 120 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 120 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 120 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Exemplu de utilizare

Art.-Nr. 12116 (HB-Art. 5045233)

Art.-Nr. 12126 (HB-Art. 5045234)

Art.-Nr. 12536 (HB-Art. 8670391)

Articol 12536 & 12026

6 rafturi (înălțime 12 cm)
1 compartiment deschis

1 lat raft (înălțime 12 cm)
6 rafturi (înălțime 12 cm)

4 rafturi (înălțime 12 cm)
Spațiu pentru scaun în stânga/dreapta
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BANCURI DE LUCRU
Capacitatea portantă până la 300 kg

Toate articolele se livreaza demontate.

L 170 cm

L 170 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 170 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 170 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 170 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12156 (HB-Art. 8382949)

Art.-Nr. 12176 (HB-Art. 3205570)

Art.-Nr. 12276 (HB-Art. 8775235)

Art.-Nr. 12576 (HB-Art. 5045248)

3 uși cu sistem de închidere
3 rafturi (înălțime 12 cm)

2 uși cu sistem de închidere
6 rafturi (înălțime 12 cm)

2 uși cu sistem de închidere
5 rafturi (înălțime 12 cm)
2 rafturi (înălțime 6,5 cm)

1 ușă cu sistem de închidere
6 rafturi (înălțime 12 cm)
Spațiu pentru scaun

L 240 cm

Se poate combina cu corpul pe role 12026

L 170 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 240 cm · Î 84 cm · A 60 cm

L 240 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12036 (HB-Art. 5045238)

Art.-Nr. 12286 (HB-Art. 7873277)

Art.-Nr. 12386 (HB-Art. 5845625)

1 ușă cu sistem de închidere
1 lat raft (înălțime 12 cm)
3 rafturi (înălțime 12 cm)

2 uși cu sistem de închidere
1 lat raft (înălțime 12 cm)
5 rafturi (înălțime 12 cm)

1 ușă cu sistem de închidere
1 lat raft (înălțime 12 cm)
8 rafturi (înălțime 12 cm)

Accesorii pentru bancurile de lucru

Nu se poate utiliza la combinaţii de colţ din
bancuri de lucru 240 cm şi mese auxiliare

pentru ştecher schuko

Dulap încastrabil potrivit pentru colțuri

Raft pentru compartiment de depo-

Art.-Nr. 12166 (HB-Art. 5045257)

zitare, Art.-Nr. 945 (HB-Art. 8775240)

1 element retractabil cu sistem de
Pentru compartimente de depoziînchidere, 2 compartimente de depo- tare cu uși cu sistem de închidere
zitare, L 23 cm · Î 80 cm · A 47 cm Inclusiv material pentru montaj

Placă de scule şi prize

Placă spate/placă de protecţie

Art.-Nr. 981 (HB-Art. 5845645) 120× 15×

pentru bancuri de lucru

7cm, din tablă stabilă de oţel, cu placă de 3

pentru ataşare sau înşurubare

prize (IP 44), deschideri pentru aproape toate

Art.-Nr. 977 (HB-Art. 5845642) 60 cm, 1bc

tipurile de scule, cu posibilitate de prindere

Art.-Nr. 978 (HB-Art. 5845643) 120 cm, 1bc

prin înşurubare de placa de lucru de 120 cm

Art.-Nr. 979 (HB-Art. 5845644) 170 cm, 1bc

Separator pentru rafturi

Separator universal pentru rafturi

Scaun rotativ pentru atelier

Element de colț/de îmbinare

Art.-Nr. 955 (HB-Art. 7647459)

Art.-Nr. 995 (HB-Art. 8775247)

Art.-Nr. 70003 (HB-Art. 8846523)

Art.-Nr. 12060 (HB-Art. 3205581)

Pentru rafturi (înălțime 12 cm)
Plastic
L 43,5 cm · Î 6 cm · A 43 cm

Pentru rafturi (înălțime 12 cm)
18 casete în 4 mărimi diferite

Reglabil pe înălțime 54 – 79 cm
Amortizoare cu presiune gaz
Bază stabilă din aluminiu

pentru bancuri de lucru și măsuțe
suplimentare, inclusiv Material
pentru montaj, L 60 cm · A 60 cm
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DULAPURI SUSPENDATE
Toate articolele se livreaza demontate.

L 40 cm

L 60 cm

L 40 cm · Î 60 cm · A 20 cm

L 40 cm · Î 60 cm · A 20 cm

L 60 cm · Î 60 cm · A 20 cm

L 60 cm · Î 60 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 70336 (HB-Art. 5045295)

Art.-Nr. 70316 (HB-Art. 3205638)

Art.-Nr. 70366 (HB-Art. 5045296)

Art.-Nr. 70376 (HB-Art. 8223240)

1 ușă cu sistem de închidere
1 perete posterior perforat din
tablă de oțel, 2 polițe

1 ușă cu sistem de închidere
6 casete 13 × 10 × 5 cm
12 casete 13 × 13 × 7 cm

1 ușă cu sistem de închidere
2 polițe
6 casete 13 × 10 × 5 cm

2 uși cu sistem de închidere
4 polițe
Adânimea raftului 19 cm

L 80 cm

L 120 cm

L 80 cm · Î 60 cm · A 20 cm

L 80 cm · Î 60 cm · A 20 cm

L 80 cm · Î 60 cm · A 20 cm

L 120 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70126 (HB-Art. 5045297)

Art.-Nr. 70326 (HB-Art. 5045299)

Art.-Nr. 70226 (HB-Art. 3205649)

Art.-Nr. 70096 (HB-Art. 3205592)

2 uși cu sistem de închidere
2 perete posterior perforat din
tablă de oțel, 4 polițe

2 uși cu sistem de închidere
1 perete posterior perforat din
tablă de oțel, 2 polițe
18 casete 13 × 10 × 5 cm

2 uși cu sistem de închidere
12 casete 13 × 10 × 5 cm
24 casete 13 × 13 × 7 cm

3 uși cu sistem de închidere
3 perete posterior perforat din
tablă de oțel, 4 polițe

L 160 cm

L 120 cm · Î 60 cm · A 20 cm

L 160 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70196 (HB-Art. 5045300)

Art.-Nr. 70406 (HB-Art. 3205605)

3 uși cu sistem de închidere
2 perete posterior perforat din
tablă de oțel, 2 polițe
18 casete 13 × 10 × 5 cm

2 uși cu sistem de închidere
4 perete posterior perforat din
tablă de oțel,

L 240 cm

L 39 cm · A 14 cm
Art.-Nr. 931 (HB-Art. 5799535)

4 polițe
Mască pentru lumini cu
tuburi de neon

Poliță potrivită pentru toate dulapurile suspendate cu perete posterior perforat pentru înșurubare.
L 240 cm · Î 60 cm · A 20 cm
Art.-Nr. 70186 (HB-Art. 3865259)

4 uși cu sistem de închidere
4 perete posterior perforat din
tablă de oțel,
4 polițe
12 casete 13 × 10 × 5 cm
24 casete 13 × 13 × 7 cm
Mască pentru lumini cu
tuburi de neon
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DULAPURI ÎNALTE/PENTRU MATERIALE
Capacitatea portantă a rafturilor până la 75 kg
L 45,5 cm

Toate articolele se livreaza demontate.

Nou: Sertare cu extragere completă

L 45,5 cm · Î 180 cm · A 45 cm

L 45,5 cm · Î 180 cm · A 45 cm

Placă inferioară compartiment

Separator universal pentru raft

Art.-Nr. 70396 (HB-Art. 3395220)

Art.-Nr. 70796 (HB-Art. 5808263)

L 45 cm · A 38 cm

Art.-Nr. 990 (HB-Art. 8775246)

1 ușă cu sistem de închidere
4 polițe

1 ușă cu sistem de închidere
3 poliță
10 rafturi înălțime 7 cm) cu extragere completă

Art.-Nr. 910 (HB-Art. 8775237)

poliță pentru Dulapuri înalte/
Pentru Materiale L 45,5 cm

13 casete in 4 mărimi diferite
Pentru dulap pentru materiale
L 45,5 cm

L 91 cm

Nou: Sertare cu extragere completă

L 91 cm · Î 110 cm · A 45 cm

L 91 cm · Î 110 cm · A 45 cm

Placă inferioară compartiment

Separator universal pentru raft

Art.-Nr. 71696 (HB-Art. 8382995)

Art.-Nr. 70696 (HB-Art. 8600180)

L 90 cm · A 38 cm

Art.-Nr. 985 (HB-Art. 8775245)

1 ușă dublă cu sistem de închidere, 3 polițe

1 ușă dublă cu sistem de închidere, 1 poliță,10 rafturi înălțime 7
cm) cu extragere completă

Art.-Nr. 915 (HB-Art. 8775238)

25 casete in 5 mărimi diferite
pentru dulap pentru mateirale
L 91 cm

L 91 cm

Nou: Sertare cu extragere completă

Poliță pentru dulapuri înalte/dulapuri
pentru materiale, Cu lățimea de 91 cm
Nou: Sertare cu extragere completă

L 91 cm · Î 180 cm · A 45 cm

L 91 cm · Î 180 cm · A 45 cm

L 91 cm · Î 180 cm · A 45 cm

Art.-Nr. 70296 (HB-Art. 3395231)

Art.-Nr. 70596 (HB-Art. 3822626)

Art.-Nr. 70886 (HB-Art. 5799534)

1 ușă dublă cu sistem de închidere
4 polițe

1 ușă dublă cu sistem de închidere
3 polițe, 10 rafturi înălțime 7 cm)
cu extragere completă

1 ușă dublă cu sistem de închidere
10 rafturi înălțime 7 cm) cu extragere completă
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3 pereți perforați
2 panouri cu fante de câte 18
casete
Panourile cu fante și pereții
perforați sunt extensibili

SISTEM DE DULAPURI DE HAINE
Capacitatea portantă a rafturilor până la 25 kg

Toate articolele se livreaza demontate.

Acest perete aparține modului de bază

L 30 cm

Exemplu de utilizare
Modul de bază cu 4 module
încorporate

Modulul de bază poate fi extins cu
oricât de multe module încorporate. Modulul încoporat are numai
Art.-Nr. 70756 (HB-Art. 7958349)
Art.-Nr. 70766 (HB-Art. 7958350)
1 ușă cu sistem cu fante de aerisire 1 ușă cu sistem cu fante de aerisire un perete lateral și se atașează la
Bară pentru haine cu cârlige metalice Bară pentru haine cu cârlige metalice modulul de bază.
Modul de bază

Modul încorporat

L 30 cm · Î 180 cm · A 50 cm

L 30 cm · Î 180 cm · A 50 cm

CORP PE ROLE PENTRU ATELIER / MESE SUPLIMENTARE CU ROLE
210 kg

160 kg

Nou: 2015
1

2
Se potriveşte la căruciorul de atelier 12680 şi la toate
panourile perforate de scule de la Küpper cu găuri de chei

L 72,5 cm · Î 93 cm · A 46,5 cm

Împărţire sertare

Art.-Nr. 12680 (HB-Art. 5693495)

L 52,8 cm · Î 5 cm · A 39,8 cm

5 sertare mici (înălțime 5,5 cm),
1 sertar mijlociu (înălțime 12,5 cm),
1 sertar mare (înălțime 19,5 cm)

Art.-Nr. 949 (HB-Art. 5845917)

Se potriveşte cu toate sertarele
căruciorului de atelier 12680, foarte
stabil şi din plastic de calitate

1

2

Se potrivește în spațiul
pentru scaun de la 12536 & 12036

Suport rolă de hârtie cu spaţiu de de-

L 50 cm · Î 76 cm · A 47 cm

pozitare, L 27 cm · Î 22 cm · A 23cm

Art.-Nr. 12026 (HB-Art. 8382932)

Art.-Nr. 9009 (HB-Art. 5845918)

1 ușă cu sistem de închidere
2 rafturi (înălțime 9,5 cm)
1 folie de cauciuc împotriva
alunecării

Cutie de depozitare sau de deşeuri
L 26,5 cm · Î 22 cm · A 15,5cm

Art.-Nr. 7230 (HB-Art. 5859301)

FOLIE PENTRU RAFTURI / COVOARE DE CAUCIUC CU STRIAȚII FINE

L 445 mm · Î 3 mm · A 435 mm

L 445 mm · Î 3 mm · A 445 mm

L 960 mm · Î 3 mm · A 405 mm

L 532 mm · Î 3 mm · A 398 mm

Art.-Nr. 951 (HB-Art. 5845638)

Art.-Nr. 950 (HB-Art. 5845637)

Art.-Nr. 952 (HB-Art. 5845639)

Art.-Nr. 958 (HB-Art. 5859310)

pentru rafturi plate (î 6,5cm)
(bancuri de lucru + măsuțe suplimentare) Creează o bază care nu
alunecă pentru uneltele dvs.

pentru raft (î 12cm)
(bancuri de lucru + măsuțe suplimentare) Creează o bază care nu
alunecă pentru uneltele dvs.

pentru rafturi late (Î 12cm)
(bancuri de lucru + măsuțe suplimentare) Creează o bază care nu
alunecă pentru uneltele dvs.

Pentru sertarele căruciorului 12680
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PANOURI PERFORATE ȘI PANOURI CU FANTĂ

L 120 cm · Î 60 cm fotografia din stânga
Art.-Nr. 70100 (HB-Art. 3205616)

3 secțiuni de câte 40 cm
Perforare tip euro
inclusiv 12 cârlige standard
L 40 cm · Î 60 cm fotografia din dreapta
Art.-Nr. 70300 (HB-Art. 5045302)

1 secțiune de 40 cm
Perforare tip euro

Art.-Nr. 70100 inclusiv 12 cârlige standard
6 buc. lungime 60 mm
6 buc. lungime 80 mm

(toate panourile perforate se comercializează
fără sistemul de susținere și fără unelte!)

(HB-Art. 3205616)

L 120 cm · Î 60 cm3 secțiuni de câte

L 40 cm · Î 60 cm 1 secțiune de 40 cm

Suport cu casete transparente

40 cm, Art.-Nr. 13062 (HB-Art. 5045306)

Art.-Nr. 13072 (HB-Art. 5045304)

L 120 cm · Î 14 cm · A 10 cm

6 casete 13 × 10 × 5 cm
12 casete 13 × 13 × 7 cm
30 casete 13 × 18 × 9 cm

6 casete 13 × 10 × 5 cm
12 casete 13 × 13 × 7 cm

Art.-Nr. 13042 (HB-Art. 5045303)

Cutie de depozitare sau de deşeuri

Suport rolă de hârtie cu spaţiu de

L 26,5 cm · Î 22 cm · A 15,5cm

depozitare

Art.-Nr. 7230 (HB-Art. 5859301)

L 27 cm · Î 22 cm · A 23cm

Se potriveşte la căruciorul de atelier

Art.-Nr. 9009 (HB-Art. 5845918)

12680 şi la toate panourile perforate

Se potriveşte la căruciorul de atelier

de scule de la Küpper cu găuri de chei

12680 şi la toate panourile perforate de
scule de la Küpper cu găuri de chei
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18 casete 13 × 10 × 5 cm

ACCESORII PENTRU PEREȚII PERFORAȚI

1

Art.-Nr. 72000 (HB-Art. 5091685), 1 set

2

Art.-Nr. 7215 (HB-Art. 6166491)

Cârlig standard pentru perete perforat Panou pentru unelte
6 cârlige mari 80 mm
lungime 39,3 cm
6 cârlige mici 60 mm
lățime 7 cm
crom (zincat lucios)

9

10

3 - 5

6 - 8

Art.-Nr. 7201-1 (HB-Art. 3205650) 30 mm

Art.-Nr. 7202-1 (HB-Art. 3205683) 30 mm

Art.-Nr. 7201-2 (HB-Art. 3205661) 50 mm

Art.-Nr. 7202-2 (HB-Art. 3205694) 50 mm

Art.-Nr. 7201-3 (HB-Art. 3205672) 60 mm

Art.-Nr. 7202-3 (HB-Art. 3205707) 60 mm

Câte 5 bucăţi – pentru foarfece, șaibe, pile,

Câte 5 bucăţi – pentru role de bandă

chei, filiere, role de bandă adezivă, ochelari

adezivă, filiere, inele, chei, șaibe,

de protecție etc.

foarfece, etc.

11

12

Art.-Nr. 7203 (HB-Art. 3205718), 4 bucăți

Art.-Nr. 7204 (HB-Art. 3205729), 4 bucăți

Art.-Nr. 7205 (HB-Art. 3205730), 4 bucăți

Art.-Nr. 7206 (HB-Art. 3205741)

Lungimea cârligelor 75 mm
Distanța 11 mm

Lungimea cârligelor 60 mm
Distanța 35 mm

Lungimea cârligelor 35 mm
Distanța 35 mm

1 bucată, Suport

Pentru agățarea suporturilor de plastic

De exemplu pentru ciocane, etc.

Pentru clești, borne pentru papuci de

ferăstraie cu coardă

finite cu piese mici

13 - 15

Pentru chei inelare și fixe tip furcă,

cabluri etc.

16

17

18

Art.-Nr. 7207-1 (HB-Art. 3205752) 13 mm

Art.-Nr. 7208 (HB-Art. 3205785),

Art.-Nr. 7209 (HB-Art. 3205796)

Art.-Nr. 7210 (HB-Art. 3205809)

Art.-Nr. 7207-2 (HB-Art. 3205763) 18 mm

1 bucată, 55 × 125 mmPpentru

1 bucată, 55 × 125 mm

Art.-Nr. 7207-3 (HB-Art. 3205774) 23 mm

1 bucată, 55 × 125 mm
Casetă pentru piese mici

găurire, matrițe

Pentru seturi de biți, Inbus

Câte 5 bucăţi – pentru șurubelnite, pile,

Pentru cuie, cârlige, șuruburi, dibluri,

26 orificii de trecere de la 1 – 13 mm

23 orificii de trecere de la 1,9 – 16,4 mm

dălți, sule, instrumente de tăiere

piulițe, nituri, șaibe în forma U

19

20

21

22

Art.-Nr. 7211 (HB-Art. 3205810)

Art.-Nr. 7212 (HB-Art. 3205821)

Art.-Nr. 931 (HB-Art. 5799535)

Art.-Nr. 7216 (HB-Art. 6166492)

1 bucată, 55 × 125 mm

2 bucăți, 30 mm

2 bucăți, 39,3 cm × 13,8 cm

Pentru seturi de biți, Inbus

Pentru creioane, dălți, scule pentru demon

Material plastic stabil, care poate fi

Vedere bolți box
39,3 cm × 7 cm

23 orificii de trecere de la 1,9 – 16,4 mm

tare, tăietoare de sticlă, metru pliant

poziţionat individual, uşor de instalat prin
atârnare în peretele perforat

9

MENGHINE DE CALITATE REALIZATE INTEGRAL DIN OȚEL
Servicii profesionale!
Menghinei pentru 125 mm

Art.-Nr. 1010

Art.-Nr. 1011

Art.-Nr. 1012

Servicii profesionale, fals, Dimensiuni în 3

execuție solidă din oțel, placă mare pentru nicovală, dinți de prindere a materialului, fălci din oțel călit / țevi,
două șuruburi de ajustare a ghidajului

Art.-Nr. 1014

ajustare a înălțimii cu are de
gaz, împerecherea Art.-Nr. 1011

Art.-Nr. 1010

Art.-Nr. 1011

Art.-Nr. 1012

Art.-Nr. 1014

Lățimea fălcilor
100 mm
Deschidere
100 mm
Adâncimea de tensionare 65 mm
Nicovală
60 × 60 mm
Greutate
ca. 7,5 kg

Lățimea fălcilor
125 mm
Deschidere
125 mm
Adâncimea de tensionare 75 mm
Nicovală
75 × 75 mm
Greutate
ca. 11 kg

Lățimea fălcilor
150 mm
Deschidere
150 mm
Adâncimea de tensionare 90 mm
Nicovală
85 × 85 mm
Greutate
ca. 19,5 kg

se poate roti
reglabil în înălţime
Greutate

ACCESORII ŞI SCULE

Art.-Nr. 960 (HB-Art. 8775241) 60 × 60 cm

Art.-Nr. 941 (HB-Art. 7078431)

Art.-Nr. 14055 (HB-Art. 7666533)

Art.-Nr. 965 (HB-Art. 8775242) 120 × 60cm

Picioare banc de lucru, sudate, din ţeavă pătrată, pentru
construcţia proprie a unei mese
de lucru de cca. 84 × 58 cm (fără
placă)

120 × 60 cm

Art.-Nr. 970 (HB-Art. 8775243) 170 × 60cm
Art.-Nr. 975 (HB-Art. 8775244) 240 ×60cm

Placă de fag masivă, încleiere cu
bare, grosime 30 mm
10

Placă de lucru cu furnir de fag din
lemn veritabil de 1 mm, lăcuire ce
permite spălarea, grosime 30 mm

360°
240 mm
ca. 12,2 kg

FERĂSTRAIE DE PRECIZIE

PERFEKT III, Art.-Nr. 3332 (HB-Art. 5859311)
Date tehnice:

Lățimea de tăiere la 90°
Lățimea de tăiere la 45°
Înălțimea de tăiere
Lungimea mesei
Lungimea blatului

160 mm
100 mm
120 mm
400 mm
550 mm

Unghi cu blocare la 90°/45°/36°/30°/22,5°
Unghi reglabil progresiv cu piuliță de fixare
· cu pânză universală de circular
· cu reglarea adâncimii de tăiere
· cu opritor longitudinal reglabil
PERFEKT „S“, Art.-Nr. 3030 (HB-Art. 3869515)
Date tehnice:

Lățimea de tăiere la
Înălțimea de tăiere bei 90°
Înălțimea de tăiere bei 45°
verti. Înălțimea de tăiere bei 45°
Lungimea mesei
Lungimea blatului

190 mm
160 mm
120 mm
105 mm
600 mm
620 mm

Unghi cu blocare
· vertical 90°/45°/30°
· orizontal 90°/45°/36°/30°/22,5°

Unghi reglabil progresiv cu piuliță de fixare: vertical respectiv
orizontal 45°/90°/45°
· cu ferăstrău și pânză universală de circular
· cu opritor longitudinal reglabil
· cu două elemente de tensionare pentru fixarea materialului
Pânză de ferăstrău universal

Pentru lemn, metal ușor, material plastic,14 dinți,
Dinți întăriți
550 mm Art.-Nr. 603 (HB-Art. 7041368)
pentru Art.-Nr. 3332 „PERFEKT III“
620 mm Art.-Nr. 665 (HB-Art. 5845633)
pentru Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“

Pânză de ferăstrău din metal

22 dinți, HSS, Dinți ondulați
550 mm Art.-Nr. 303 (HB-Art. 7041369)
pentru Art.-Nr. 3332 „PERFEKT III“
620 mm Art.-Nr. 335 (HB-Art. 5845630)
pentru Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“
11

®

made in Germany

5 ANI GARANȚIE

MUNCĂ GERMANĂ DE CALITATE

Acoperire cu pulbere proprie

Mașini ultramoderne

Atelier Berlingen (Eifel)

Lucrul bun provine din acțiune
Cea mai bună calitate la un preț accesibil – pentru asta garantează compania Friedrich Küpper SRL de mai
mult de 90 ani! De la menghină până la dotarea completă a atelierului, pentru acasă sau pentru companie –
produsele noastre sunt create cu cea mai mare atenție și grijă pentru calitate. Și sistemul. Garantat.
Muncă valoroasă de marcă germană – noi știm să o menținem, prețuim, și să o valorificăm. Sigiliul de calitate
„Made in Germany“ este o parte integrantă a filozofiei companiei noastre.
În sediile noastre din St Gangloff (Thuringia) și Berlingen (Eifel), se produc și ambalează mobilierele noastre
pentru atelier cu cea mai mare precizie, mulțumită mașinilor ultramoderne. Prin controale de calitate periodice
putem asigura garanția de 5 ani în calitate de producător!

Zona de stocare de mare

Conducerea companiei Friedrich Küpper SRL
este la a treia generație – Peggy Küpper-Kies,
Matthias Kies

În fiecare zi o echipă puternică de oameni calificați și dedicați muncește pentru a vă satisface așteptările
în ceea ce privește fiabilitatea și service-ul. În detaliu, pentru imaginea de ansamblu și, desigur, cu inima și
mintea. Pentru noi, acestea nu sunt doar cuvinte goale, ci sunt fapte de la sine înțelese.

E

H

TI

JA

R

E G RAN
A

SC Friedrich Küpper
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Germania
Telefon +49 (0) 65 91 - 95 42 0
Telefax +49 (0) 65 91 - 95 42 17
E-Mail info@friedrich-kuepper-gmbh.de
Internet www.friedrich-kuepper-gmbh.de

Ștampila comerciantului dvs.

RO-2017-06
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Doriți să vedeți mai mult? Uitați-va la videoclipul nostru de pe YouTube cu dotări ale atelierului de la Küpper! Este foarte simplu: scanați
codul cu Smartphone-ul dvs utilizând un software pentru coduri QR.

