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Instrumente de măsurare 15 buc.  

Descrierea produsului
Inserție pentru dulapul de scule cu un set de instrumente de măsură selectate, esențiale în dulapul oricărui 
profesionist.   

Caracteristici
 . ruleta din oțel acoperită cu nailon, fabricată în conformitate cu directiva UE privind instrumentele de măsură (MID);
 . un telemetru cu laser pentru măsurarea distanţei, a circumferinţei şi a lungimilor intermediare;
 . nivel cu bulă de aer cu margine laterală frezată care măreşte precizia de măsurare la +/- 0,5 mm/m,  

2 bule: 0°, 90°;
 . cutter cu lamă fracțională cu o șină de ghidare metalică cu protecție antiextracție de până la 20 kg;
 . lamă cu durată lungă de viață, cu rezistență sporită la rupere și așchiere, fabricată din oțel pentru arcuri  

cu conținut ridicat de carbon SK2H cu un strat special anti-rugină;
 . pachet de 10 lame interschimbabile de tip rupere fabricate din aliaj de oțel special SK2H;
 . lampă de atelier pliabilă, lampă principală cu LED 5W COB, lumină auxiliară, lumină frontală cu LED 2x3W;
 . spuma tehnică EVA menține locul de muncă ordonat, oferind acces ușor și convenabil la uneltele utilizate frecvent.

Setul include:
Ruletă de măsurare 5m x 19 mm HT4M425
Telemetru cu laser 40 m HT4M322
Nivel din aluminiu cu bulă de aer 20 cm HT4M001-D
Cutter cu lamă fracționabilă 18 mm HT4C629
Lamă fracționabilă 18 mm HT4C672
Lampă pliabilă de atelier cu LED, USB HT1E407

Fia technica

HT7G157 5902801377112 39,5 x 18 cm 1 14

FIA DE PRODUS

×15 EVA


