PROMO AKCIA
PLATNÁ OD 01/11/2018 DO 31/12/2018 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB.

SADA BITOV A HLAVÍC 1/4“
48 dielna sada ¼“ náradia

RAČŇA S BITMI

€ 28,50

Vysoko kvalitná račňa so 45 zubmi = rýchlosť, presnosť, sila a odolnosť.
Prepínanie pomocou prstenca medzi 3 pozíciami: uťahovanie, povoľovanie
a uzamknutie račne.
Vrátane 2 zásobníkov:
Zásobník ako výmenné veko rukoväte
1 zásobník so 7 šrubovacími bitmi + 1 samostatný: priama drážka 4 – 6,5; Phillips®
PH.1 – PH.2; Pozidriv® PZ.1 – PZ.2; skrutky s vnútorným šesťhranom 4 – 6
1 priehľadný zásobník so 7 bitmi Resistorx EXR.110 – EXR.115 – EXR.120 –
EXR.125 – EXR.127 – EXR.130 – EXR.140

6L172793

Obsah sady:
¼“ hlavice (6 hran): 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
¼“ račňa s prepínacou páčkou
32 bitov
bity ploché: 4.5-5.5-6.5-8
bity Phillips: PH1-PH2 x 2 – PH3 x 2
bity Pozidriv: PZ1 – PZ2 x 2 – PZ3 x 2
bity imbus: H3 – H4 x 2 – H5 x 2 – H6 x 2 – H7
bity torx: T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
bity resistorx: TT15 – TT20 – TT25
Predlžovací nástavec: 55 – 100 mm
¼“ Nadstavec s rukoväťou
¼“ Adaptér na bity
¼“ Univerzálny kardan

€ 54,00

4F471482

od € 25,00
SADA VRTÁKOV HSS - G GOLD/BLACK
Sada vrtákov HSS – G Gold/Black 1 – 10 mm x 0,5mm DIN 338

3P776226 – 19 ks predtým 45,55 € - teraz 25,00 €
8E720080 – 25 ks predtým 100,30 € - teraz 55,50 €

€ 26,50
SADA KLIEŠTÍ
Obsahuje: kombinované kliešte 180 mm, bočné štiepacie
kliešte 160 mm, kliešte s dlhými čeľusťami 160 mm

W7939.000.015

od € 96,00
SADA ZÁVITNÍKOV HSS - G
Sada profesionálnych závitníkov HSS – G v kovovej kazete.
Ručné sadové závitníky, závitové čeľusti, vrátidlá, račne, mierky závitov.
Náradie najvyššej kvality navrhnuté pre pravidelné použitie v priemysle.

U1495.000.005 - M3-M12 – predtým 149,23 € teraz 96,00 €
U1495.000.010 - M3-M20 – predtým 320,83 € teraz 216,00 €

www.fabory.sk

ZINKOVÝ SPREJ 500 ML

€ 5,40

Zinkový sprej na opravu menších poškodení v povrchu ocele.
Sprej je vhodný pre opravy pozinkovaných povrchov
a ochranu pred koróziou s dlhodobým účinkom na všetky typy
oceľových podkladov. Chráni miesta po vŕtaní, brúsení, rezaní,
zváraní, ohýbaní atď... Vytvára hladký film bez poréznosti,
odoláva teplotám do 110 °C, UV žiareniu, pohonným hmotám,
chemikáliám a nepriaznivým vplyvom počasia.
Je rýchloschnúci, dobre kryje, odolný voči UV žiareniu
a opotrebeniu, taktiež odoláva chemikáliám
a benzínu, má výbornú priľnavosť a je odolný voči poškriabaniu.

SILIKÓNOVÝ SPREJ 500 ML €

3,60

Vodu odpudzujúci, antikorózny mazací a ochranný prostriedok.
Zvlášť vhodný na ošetrenie a ochranu gumových a plastových
dielov. Silne vodu odpudivý, teplotne odolný od - 50 °C
do + 200 °C. Použitie napríklad proti praskaniu palubnej
dosky, zabraňuje zlepeniu gumových dielov, slúži na ochranu
plastových nárazníkov, na premazanie zámkov, čapov, reťazí,
pre vodotesnosť autoskiel. Je PH neutrálny odolný voči slabým
kyselinám a zásadám.

90472.000.107

90454.000.105

€ 4,80
REZNÝ A VŔTACÍ OLEJ 500 ML
Ochranný olej proti prehriatiu kovu pri rezaní a vŕtaní.
Chráni a premazáva nástroje, taktiež znižuje opotrebenie
nástroja. Antikorozívny, bez obsahu silikónu.
Pred použitím olej naneste na nástroj aj na materiál.

SPREJ PROTI ISKRÁM
PRI ZVÁRANÍ 500 ML

€ 3,80

Naneste na zabránenie zachytávaniu zvarových iskier
na tryskách a okolí vystavenému zváraniu. Nehorľavý.
Bez silikónu. Antikorozívny. Mierne zásaditý.

90479.000.404

90483.000.407

PRIEMYSELNÁ ČISTIACA UTIERKA
PRIEMYSLOVÉ TEKUTÉ MYDLO
Obsahuje zložky rozpúšťajúce tuk, ktoré sú vysoko
účinné pre odstránenie nečistôt, oleja a mastnoty a aj
napriek tomu sú šetrné k pokožke. Mydlo neobsahuje
parfumáciu ani farbivá a minimalizuje tak alergické
reakcie. Fľaša sa pri odoberaní obsahuj splošťuje
čo znižuje objem odpadu.
Objem 1000 ml = 1000 dávok
Farba: transparentná

€ 5,00

M8086.420.401

Priemyslová čistiaca utierka je dokonalou alternatívou k handrám,
alebo prenajímaným utierkam. Jej mäkkosť a flexibilita umožňuje čistenie
úzkych priestorov a jemných predmetov bez poškrabania povrchu.
Aj napriek tomu je utierka dostatočne odolná pre stieranie oleja,
mastnoty a nečistôt a použiteľná s väčšinou rozpúšťadiel.
Možno ju používať v Tork stojanoch na podlahu a nástenných zásobníkoch.
Rola má 280 útržkov, rozmer útržku 32x38 cm, šedá.

M8075.520.337

€ 43,50

€ 37,50
ČISTIACA UTIERKA HEAVY - DUTY
Viacúčelová Tork Heavy – Duty čistiaca utierka
je vysoko absorpčná, pevná a veľmi trvanlivá.
Vydrží hrubé drhnutie bez toho, aby sa roztrhla.
Funguje v kombinácii s väčšinou rozpúšťadiel
a rýchlo a účinne odstraňuje olej, mastnotu, vodu
a nepoddajné škvrny. Chráni pritom ruky pred
horúčavou a kovovými úlomkami. Túto utierku
možno používať v Tork stojanoch na podlahu
čí nástenných zásobníkoch.
Rola má 280 útržkov, rozmer útržku 32 x 38 cm, biela.

M8055.530.137
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€ 14,00
VLHČENÉ UTIERKY
NA ČISTENIE POVRCHOV
Vlhčené utierky na čistenie povrchov sú pohodlným
a účinným riešením pre čistenie povrchov keď nie
je po ruke voda. Pritom chránia citlivé povrchy,
elektroniku atď.. Obsahuje 58 útržkov.

M8092.500.010

Ceny sú uvedené s DPH.

VŔTACIE A SEKACIE
KLADIVO DH26PC + HITBOX

€ 180,00

Max. vŕtací priemer do betónu 26 mm
Max. vŕtací priemer v oceli 13 mm
Max. vŕtací priemer v dreve 32 mm
Vŕtacia korunka 50 mm
Príkon 830 W
Príklep 3,2 J
Otáčky naprázdno 0 – 1 100/min
Počet úderov 0 – 4 300/min
Celková dĺžka 367 mm
Hmotnosť 2,8 kg
Štandardné príslušenstvo, prídavná rukoväť,
hĺbkový doraz, HITBOX

€ 42,00
ŽIAROVKA JET - LIGHT
Výkon: 38 W
Svetelný tok: 2500 lm
Účinnosť lampy: 66 lm/W
Teplota farby: 6400 K
Index vykreslenia farieb: 80
Armatúry: GR10q
Obsah ortuti: 3,5 mg
Trieda energetickej účinnosti: A
Ec (kWh / 1000h): 41,80

B6189.172.711

8G283449

PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA GSB 13 RE
Menovitý príkon: 600 W
Voľnobežné otáčky: 0 – 2 800 ot/min
Výstupný výkon: 301 W
Hmotnosť: 1,8 kg
Uťahovací moment (mäkký šrúbový spoj): 10,8 Nm
Menovitý krútiaci moment: 1,8 Nm
Závit pripojenia vŕtacieho vretena: ½“ – 20 UNF
Upínací rozsah: 1,5 – 13 mm
Počet príklepov pri voľnobežných otáčkach: 0 – 44 800 min – 1

€ 90,00

Obsah dodávky:
Rýchloupínacie skľúčidlá 13 mm
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Upínací rozsah – 1,5 – 13 mm

B4999.000.654

€ 11,50
UNIVERZÁLNA LED LAMPA
20 + 3 SMD LED Univerzálna lampa. 20 super svietivých
LED diód Soul SMD so špeciálnou optikou šošovky.
Pracovná doba 6 hodín, s magnetom, 360° otočná.

B6199.175.420

UPÍNACIE POPRUHY
Upínacie popruhy z polyesterového pásu pre ťažké náklady.
Odpovedá EN 12195-2 LC 2500 daN.
Vhodné pre cestnú, železničnú, námornú aj leteckú dopravu.
Zavreté háky, dĺžka 9 m, šírka pásu 50 mm.

€ 30,00
SVIETIDLO 21 W

16950.000.005

€ 10,50

Mobilné svietidlo Jet – Light ELH 21 W – IP54
Energetická účinnosť odpovedajúca svetelnému výkonu 100 W
Krytie: IP54 – pre použitie vo vonkajších priestoroch
Kábel: 1,8m H07RN –F 3G1,0, farba káblu čierna
Vhodné ako pracovné svetlo pre stavby a montáže
Odolné voči otrasom, prachu a vode
Príjemné neoslňujúce svetlo rozptýlené aj do strán.

4Z177418

Ceny sú uvedené s DPH.
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SADA SKRUTKOVAČOV ERGO™

€ 45,50

Sada 6 ks skrutkovačov pre skrutky s drážkou
a krížové skrutky (Phillips)
Ergonomicky vyvinutá 3 zložková rukoväť
z polypropylénu a termoplastického elastomeru
Matný chrómovaný driek, kalené
v celej dĺžke, hrot čierne oxidovaný

€ 15,00
SAMOSVORNÉ
KLIEŠTE 250 MM

Sada obsahuje:
Plochý skrutkovač BAHCO ERGO BE8020 (hrot 0.5mm, 3mm)
Plochý skrutkovač BAHCO ERGO BE8040 (hrot 0.8mm, 4mm)
Plochý skrutkovač BAHCO ERGO BE8150 (hrot 1mm, 5.5mm)
Plochý skrutkovač BAHCO ERGO BE8155 (hrot 1.2mm, 6.5mm)
Krížový skrutkovač BAHCO ERGO BE8610 (PH1)
Krížový skrutkovač BAHCO ERGO BE8620 (PH2)

K0119.009.881

Samoprítlačný čap umožňuje, aby sa spodné
čeľuste maximálne upli na predmet bez skĺznutia.
Dáva maximálne upnutie bez nutnosti vysokého tlaku.
2 x dlhšia životnosť v porovnaní s tradičnými samosvornými kliešťami
Vyrobené z vysoko kvalitnej legovanej ocele, tepelne zušľachtené
pre maximálny výkon a životnosť
Patentovaná lomená čeľusť násobí styčné plochy pri bezpečnom upnutí
guľatých trúbiek, štvorhranných, alebo šesťhranných matíc a pod…

K9002.000.250 – guľaté čeľuste
K9005.000.250 – zaoblené čeľuste

€ 36,00
SADA ŠESŤBOKÝCH KĽÚČOV
Krátky kolíkový diel so zalomením 100°pre ťažko
dosiahnuteľné skrutky
Presne tvarovaný guľový koniec dovoľuje otáčanie
skrutiek pomocou skloneného nástroja až do 30°
Špeciálna zliatina s vynikajúcou pevnosťou a tvrdosťou
Tolerancia podľa noriem ISO 2936 a DIN 911.

P0165402212

€ 21,00
ARMOVACIE ŠTIEPACIE
KLIEŠTE ČELNÉ 300 MM
S veľkým prevodom
Na skrúcanie a strihanie silnejšieho viazacieho drôtu z role
v jednej pracovnej operácii
Obzvlášť štíhly tvar na viazanie hlboko položených oceľových prútov
Obzvlášť vysoký rezný výkon
Strihanie dodatočne tvrdené, tvrdosť v strihu asi 61 HRC
Špeciálna nástrojová oceľ v zvláštnej akosti, kovaná, kalená v oleji

€ 34,50

K1099.410.300

SADA ZÁVITOVÝCH OČIEK
Závitové očká (sada 8 ks) vrátane držiaku, HSS M3 – M12.

od € 21,00

4K337691

DIGITÁLNE POSUVNÉ MERÍTKO

€ 30,00

Posuvné merítko s možnosťou vnútorného aj vonkajšieho merania.
Rozsah 0 – 150 mm
Presnosť + 0,02 mm
Delenie stupnice 0,05 mm.

M5205.530.104

KLIEŠTE NA VODNÉ ČERPADLÁ 250 MM
Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam
obrobkov a ergonomickú polohu rukovätí. Samosvorné na trúbkach a
maticiach. Plochy čeľustí so špeciálne kalenými zubami, tvrdosť zubov
61 HRC. Posuvný priechodzí čap kĺbu: vysoká stabilita vďaka dvojitému
vedeniu. Chrómvanádová elektrooceľ, kovaná, kalená v oleji. Veľmi
vysoká kapacita uchopenia

K1087.100.250 - 250 mm – 21,00 €
K1087.100.300 - 300 mm – 28,00 €

V prípade potreby akýchkoľvek doplňujúcich informácií k našej ponuke neváhajte
kontaktovať zákaznícky servis na: fabory.poprad@fabory.com, alebo na +421 52 7721 148
FABORY – SLOVAKIA, s. r. o.
Alžbetina 404/33, 058 01 Poprad
www.fabory.sk
PLATNÁ OD 01/11/2018 DO 31/12/2018 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB.
Ceny sú uvedené s DPH. Tlačové chyby vyhradené.
Celkovú ponuku produktov spoločnosti Fabory
nájdete na www.fabory.sk

