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AZ AKCIÓ ÉRVÉNYESSÉGE:  2020.09.01 - 12.31.

SZERSZÁMKOCSI
7 fiókkal

VDE-SZERSZÁMKÉSZLET 
HYBRID
GEDORE i-BOXX® 136 dobozban, 
53-részes

RACSNIS VILLÁS- 
FÉKCSŐKULCS KÉSZLET 
4 részes

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE
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A szerszámkészlet a biztonságos, tiszta és mobil GEDORE GTT B-7 
szerszámkocsival együtt széles választékban kínál alapvető felszerelést, 
metrikus méretekben, minden autóműhelyhez vagy barkács garázshoz. 

A hét 640 mm széles és 400 mm mély fiókban, amelyek közül  
kettő már egy 93-részes csavarhúzó-készlettel és egy 79-részes  
csavarkulcs-készlettel van felszerelve, akár 60 kg-is elfér. 

A teleszkópos teljes kihúzásnak köszönhetően a fiók teljes tartalma 
mindig látható. Öt fiók különösen alkalmas kézi szerszámokhoz, és a 
GEDORE sorozat hosszirányú elválasztóinak segítségével külön-külön 
feloszthatók.<br />Az alsó fiókban nagyobb méretű szerszámok és 
felszerelések találhatók.

GEDORE BEST CHOICE

SZERSZÁMKOCSI 
GTT-B-S-177

Kiterjedt
Eszközszortiment
 ›  177 részes szerszámkészlet a  
különféle csavarkötések  
meghúzásához és meglazításához

Kényelmes és 
biztonságos konstrukció
 ›  Tolható és húzható kevés erőfeszítéssel
 › Magas szintű stabilitás
 › Egy retesz megakadályozza,  
hogy egynél több fiók kinyíljon  

Mobil tárhely
 ›  Hét fiók (Sz 640 x Ma 67 x Mé 400),  
2 előre felszerelt, 5 külön használható
 › Egy különösen magas fiók nagy méretű 
szerszámokhoz (Sz 640 x Ma 207 x Mé 400)

Nagy rugalmasság
 ›  900 kg (statikus)
 › 650 kg (dinamikus)
 › Teherbírás fiókonként 40 kg  
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819,00 € 
GTT B-7

SZERSZÁMKOCSI 
7 fiókkal

Code No. magasság mm szélesség mm mélység mm fiokok max. teherbírás kg fiókok száma Súly kg
3106659 GTT B-7 985 775 475 1x típus, M = 67 mm

2x típus, M = 137 mm
1x típus, M = 207 mm

900 7 90

 › Műhely alapfelszerelés: kompakt szerszámkocsi sokoldalú szerszámkészlettel 
 › Összteherbírás: 900 kg (statikus), 650 kg (dinamikus) 
 › Rengeteg tárolóhely hét fiókkal, az egy fiókra eső terhelési  
kapacitás 40 kg, az alsó fiók estében 60 kg 
 › Korlátlan hozzáférés a teljes fiókhoz teleszkópos teljes  
kihúzású golyóscsapágyas vezetősínek által 
 › Könnyű irányítás és fordulás a kormány-fogantyúnak, két görgőscsapágyazott 
GEDORE nagy teljesítményű keréknek (talpas kerék Ø 200 mm)  
és két golyóscsapágyazott GEDORE sima futású, fékkel ellátott keréknek 
(vezetőgörgők Ø 125 mm) köszönhetően 
 › Biztonság lábvédelemmel 
 › 10 x 38 mm Euro perforált oldalfalak kampók és szerszámok tárolásához 
 › Széles fiókok (Szé. 640 x Mé. 400 mm), központi zárral és hengerzárral 
 › Stabil, hegesztett acéllemez szerkezet ABS műanyagból készült tárolóhellyel, 
három rekesszel apró alkatrészekhez, két doboztartó, nyolc csavarhúzótartó 
 › Acéllemez, rozsdamentes és karcálló porbevonatos 
 › A hosszanti és keresztirányú elválasztóknak köszönhetően  
egyedi igények szerint rakodható 

A nagy, 900 kg-os statikus és 650 kg-os dinamikus teljes terhelhetőség,  
miatt a GTT B-7 tárolóhelyként szolgál a nagyobb méretű szerszámokhoz 
és berendezésekhez is. 

A külön zárrendszer biztonságot és kényelmet nyújt, és megakadályozza  
a fiókok nem szándékolt kinyitását. Ezek kinyithatók egy fogantyúval a 
kioldórudak segítségével. A hengerzárral rendelkező központi zárrendszer 
biztosítja a szerszámokat és a felszereléseket az illetéktelen hozzáférés 
ellen. 

A biztonságot kiegészíti a kényelem. Két gyolyóscsapágyas, simán futó 
keréknek, két nagy teljesítményű keréknek és egy kormányfogantyúnak 
köszönhetően a GTT B-7 fenntartja simán gurulóképességét,  
irányíthatóságát és stabilitását még nagy terhelések esetén is.
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1259,00 € 
GTT B-S-177

SZERSZÁMOSKOCSI 
SZERSZÁMKÉSZLETTEL 
177-részes

Code No. magasság 
mm

szélesség 
mm

mélység 
mm

tartalom fiokok fiókok 
száma

-részes Súly 
kg

3106667 GTT B-S-177 985 775 475 Szerszámkészlet CT-betétekben, sz. TS-177,
177-részesszerszámkocsi 
7 fiókkal sz. GTT B-7
Túlélő kés sz. SB 6952-00
GEDORE L-BOXX Mini üres sz. 1102 L
Hűtőtáska,  Coffee2Go pohár, 
üvegnyitó 2K GEDORE

1x típus, M = 67 mm
2x típus, M = 137 mm
1x típus, M = 207 mm

7 177 102,7

 › Műhely alapfelszerelés: kompakt szerszámkocsi sokoldalú szerszámkészlettel 
 › Összteherbírás: 900 kg (statikus), 650 kg (dinamikus) 
 › Rengeteg tárolóhely hét fiókkal, az egy fiókra eső terhelési kapacitás 40 kg, az alsó fiók estében 60 kg 
 › Korlátlan hozzáférés a teljes fiókhoz teleszkópos teljes kihúzású golyóscsapágyas vezetősínek által 
 › Könnyű irányítás és fordulás a kormány-fogantyúnak, két görgőscsapágyazott GEDORE nagy 
teljesítményű keréknek (talpas kerék Ø 200 mm) és két golyóscsapágyazott GEDORE sima futású, 
fékkel ellátott keréknek (vezetőgörgők Ø 125 mm) köszönhetően 
 › Biztonság lábvédelemmel 
 › 10 x 38 mm Euro perforált oldalfalak kampók és szerszámok tárolásához 
 › Széles fiókok (Szé. 640 x Mé. 400 mm), központi zárral és hengerzárral 
 › Stabil, hegesztett acéllemez szerkezet ABS műanyagból készült tárolóhellyel,  
három rekesszel apró alkatrészekhez, két doboztartó, nyolc csavarhúzótartó 
 › Acéllemez, rozsdamentes és karcálló porbevonatos 
 › Speciális fekete lakkozású test, GEDORE kék fiókok 
 › GEDORE szerszámok metrikus méretekben 
 › GEDORE „Check-Tool" rendszer szemrevételezéses hiánytalanság  
ellenőrzésére szolgáló két színű szivacsbetétekkel 
 › Ingyenes kiegészítővel: GEDORE Lunchbox. Tartalma:  
szigetelt hűtőtáska, GEDORE L-BOXX mini, kés, üvegnyitó, Coffee2Go pohár 

Opciók: 
 › Igény szerint kibővíthető a GEDORE szerszámmodulokkal (sz. 1500 ES/1500 CT vagy 2005 CT) 
 › Bárhogy bővíthető GEDORE szerszámos ládák, hátfalak és szerszámtartók által 

 › A szerszámlista tételeinek részletes felsorolása a(z) 05. oldalon 

04



Egyedi komponensek áttekintése

TS-177 Modul 1

TS-177 Modul 2

1/2" átkapcsoló racsni sz. 1993 U-20
1/2" hosszabbító sz. 1990-3 -5 -10
1/2” VDE-dugókulcsbetét sz. D 19, SW 10 12 13 15 16
17 18 19 22 24 27 30 32 mm
1/2" csavarhúzó-betét 6-oldalú sz. IN 19, SW 5 6 7 8 9
10 12 14 17 19 mm
1/2" hosszabbító sz.1990 M, tartómágnessel
Csillag-villáskulcs sz. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Bit-dugókulcs doboz racsnival 1/4” sz. 666-U-20

Derékszög csavarhúzó készlet, sz. H 42-10, 10-részes
Torziósbit-készlet sz. 666-042, 42-részes
3 komponensű csavarhúzó, lapos sz. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
3 komponensű csavarhúzó, csillag sz. 2160 PH, PH 1 2
Univerzális fogó sz. 142 10 TL
Multifunkcionális fogó sz. 8133-200 JC
Oldalcsípőfogó sz. 8314-180 JC
Fázisceruza sz. 4615 3
Lakatoskalapács sz. 4 E-500
Spirálfúró-készlet sz. 8550-024, 24-részes
Kiütő készlet sz. 316 D, 6-részes

Túlélő kés sz. SB 6952-00
GEDORE L-BOXX Mini üres sz. 1102 L
Hűtőtáska
Coffee2Go pohár GEDORE red
Üvegnyitó 2K GEDORE
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1149,00 € 

909,00 € 

1504 0511

GURULÓ MUNKAPAD 
7 fiókkal

Code No. magasság 
mm

szélesség 
mm

mélység 
mm

fiókok max. 
teherbírás kg

fiókok 
száma

állványpolcok keresztirányú 
elválasztó

hosszanti 
elválasztó

munkalemez 
vastagsága mm

Súly 
kg

6622830 1504 
0511

985 1.100 550 5x típus 1, M = 67 mm
1x típus 2, M = 137 mm
1x típus 3, M = 207 mm

1000 7 1 2 10 30 102

 › Szerszámok és felszerelés biztonságos, áttekinthető és mobil tárolására 
 › A 30 mm vastag, bükkfából készült rétegelt lemez,  
ahol a lenolaj-lakknak köszönhetően a felület további védettséget kapott 
 › Korlátlan hozzáférés a teljes fiókhoz teleszkópos teljes kihúzású  
golyóscsapágyas vezetősínek által 
 › A GEDORE trapéz tengelykonstrukció maximális terhelésnél is  
lehetővé teszi a könnyű futást, irányíthatóságot és iránytartást 
 › Nagy raktér rekeszekkel és zárható ajtóval 
 › Személyi biztonság sarokvédelemmel 
 › Központi reteszelés hengerzárral, fiókok és ajtók egyidejű bezárásához 
 › Teherbíró képesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbíró képességűfiók 60 kg 
 › GEDORE nagy teljesítményű futómű, két görgőscsapágyazott GEDORE nagy 
teljesítményű kerék (futó görgők Ø 200 mm) és két golyóscsapágyazott  
GEDORE könnyű futású kerék (irányító görgők Ø 125 mm) két teljes rögzítőfékkel 
 › 1000 kg statikus és 750 kg dinamikus összteherbírás 
 › Optimálisan rakodható a GEDORE szerszámmodulokkal 
 › Acéllemez, hegesztett, rozsdamentes és karcálló porbevonatos 

2005 0511

SZERSZÁMKOCSI 
7 fiókkal

Code No. RAL magasság 
mm

szélesség 
mm

mélység 
mm

fiókok max. 
teherbírás kg

fiókok 
száma

keresztirányú 
elválasztó

hosszanti 
elválasztó

Súly kg

1803018 2005 0511 GEDORE kék, 
RAL 5017

985 864 606 5x típus 1, M = 67 mm
1x típus 2, M = 137 mm
1x típus 3, M = 207 mm

500 7 2 10 83

 › Tálcalemez ABS-műanyagból 3 kis részes rekesszel,  
2 dobozok tárolóval, 8 csavarhúzó tárolóval 
 › Mindkét oldalfalon négyszög nyílással a nyomatékkulcsok vagy  
más hosszú szerszámok vagy apró alkatrészek rögzítéséhez 
 › Központi reteszelés hengerzárral 
 › Fiókok teljes kihúzással, kivehető 
 › Biztonsági zár fiókonként, egykezes kezelés 
 › Golyóscsapágyas vezetősínek 
 › Teherbíró képesség fiókonként 40 kg, az alsó nagy  
teherbírású fiók estében 60 kg 
 › A GEDORE trapéztengely konstrukció sima futást,  
irányíthatóságot és menettartást biztosít 
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419,00 € 
1578

SZERSZÁMKOCSI 
6 fiókkal

Code No. magasság 
mm

szélesség 
mm

mélység 
mm

fiókok max. teherbírás 
kg

fiókok száma keresztirányú 
elválasztó

hosszanti 
elválasztó

Súly kg

9018140 1578 930 605 375 4x típus 1, M = 75 mm
1x típus 2, M = 120 mm
1x típus 3, M = 210 mm

200 6 2 6 43

 › Ideális kezdőknek és alap felhasználóknak, vagy kis műhelyekhez,  
ahol kevés az alapterület 

Korpusz: 
 › Acéllemez, rozsdamentes és karcálló porbevonatos, GEDORE kék 

Fiókok: 
 › Központi reteszelés hengerzárral 
 › Az összes fiók mindkét oldalán kihúzható 
 › A hosszanti és keresztirányú elválasztóknak köszönhetően  
egyedi igények szerint rakodható (külön is szállítható) 
 › Teherbíró képesség fiókonként 20 kg 

GEDORE futómű: 
 › Összteherbírás 200 kg 
 › 2 görgőscsapágyazott GEDORE nagy igénybevételű kerék (talpas kerék Ø 140 mm) 
 › 2 golyóscsapágyazott GDORE könnyen futó kerék (vezetőgörgők Ø 100 mm),  
ebből egy teljesen rögzíthető 
 › A GEDORE trapéztengely konstrukció maximális terhelésnél is működik: Könnyű futás, 
irányíthatóság és iránytartás 

Tartozék: 
 › 6 hosszirányú (LT) és 2 keresztirányú (QT) osztó, horganyzott acéllemezből 

Opciók: 
 › Optimálisan rakodható a GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT) 
 › Egyedi színek és kivitelek megrendelésre 
 › Szállítás szerszámok és tartozék nélkül 
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GEDORE BEST CHOICE

DREMOMETER DNR SET
8563-N-05

A DIN EN ISO 6789-2: 2017 szerinti minőségi tanúsítvánnyal rendelkező  
GEDORE ellenőrzött csavar meghúzást biztosít 155-760 N·m között, és optimális  
hajtószerszámként szolgál a dugókulcs-készletekhez. 

Függetlenül attól, hogy hol alkalmazza az erőt, akár a fogantyú közepén, akár máshol  
a DREMOMETER készüléken, akár a két kezével vagy hosszabbító csővel, a beállított  
nyomaték mindig pontosan elérhető - értékváltozás nélkül. 

Megismételhető és pontos - köszönhetően a nagyítóval ellátott nóniusz skálának és az 
1/10-es kijelzőnek, amelyen a beállított nyomaték értéke egy pillanat alatt leolvasható. 
A beállított skálaérték +/- 3%-ának kioldási pontosságával a GEDORE DREMOMETER 
túlmutat a DIN EN ISO 6789-2: 2017 követelményein. 

A rögzített 3/4"-es kimenettel a csavaros csatlakozásokat fáradtság nélkül bármikor  
meg lehet húzni. Azok számára, akiknek nagyobb erőt kell kifejteniük, elérhető a  
DREMOMETER a DREMOMETER DRN3/4” készletben található, 3/4"-es racsnival és  
alumínium hosszabbító csővel.

Hibamentes kezelés
 ›  a hossz függetlenség révén  

Fáradásmentes meghúzás
 ›  3/4"-es racsnival és alumínium hosszabbító 
csővel a nagyobb teljesítmény érdekében 

Precíz munkavégzés
 ›  Nóniusz skála 1 Nm felbontással
 › +/- 3%, és így pontosabb, mint a  
szabvány által megkövetelt +/- 4%  

Tökéletes kezelés
 ›  Mivel a markolat alkalmazkodik  
a kéz alakjához, a DREMOMETER 
tökéletesen illeszkedik a kézbe  
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769,00 € 

1349,00 € 

8563-N-05

DREMOMETER DNR  
NYOMATÉKKULCS KÉSZLET 3/4" 
155-760 N·m

Code No. típus meghajtás 
négyszög, 
collos

meghajtás 
négyszög, 
metrikus 
mm

tartalom magasság 
mm

ház - négyszög 
közepe 
távolsága mm

hossz 
mm

-részes Súly kg

3107043 8563-
N-05

sima négyszög 3/4" 40 DREMOMETER DN 3/4" finom beállítással 155-760 
Nm No. 8563-N-00 Toldalék cső, DR/DX ALU No. 
8571-80,  Toldalék racsni No. 754-04

35 22,5 812 1 3,005

 › Nyomatékkulcs 155-760 Nm-es meghúzási tartományban, 
vizsgálati tanúsítvánnyal; könnyű alumínium  
hosszabbító cső szorítóhüvellyel 
 › Új ergonomikus fogantyúforma a  
fáradtságmentes munkához 
 › Ellenőrzött jobbos meghúzás; 3-4"-os kimenet,;  
továbbá 3/4"-os jobbos hajtású feltűzhető racsni 
 › Hibamentes használat az erőkar hosszától függetlenül 
 › DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint osztályozva;  
+/- 3%-os maximálisan engedélyezett  
eltérésre beállítva, és így precízebb,  
mint a szabványban megkövetelt +/- 4% 
 › Nóniusz skála - 1 Nm felbontással a pontos beállításhoz - 
monoskála a következő mértékegységben: Nm 

DVI-28Z

DREMOPLUS ALU 
NYOMATÉK SZORZÓ 

Code No. Kimeneti nyomaték
(max.) [N·m]

Kimeneti nyomaték
(max.) [lbf·ft]

Végrehajtás Reakció-
szegény

Meghajto tarto,
Negyzet [Imperial]

Kimeneti 
négyszög

Távolság
Kimeneti négyszög -
Reakció kar indítása
(min.)

Súly kg

2653273 DVI-28Z 2800 2050 Z-alakú, gyűrött 3/4" 1" 100 3,9

 › Mechanikus, kézi működtetésű nyomaték szorzó, egyfokozatú  
bolygókerekes hajtóművel és nagy teljesítményű alumínium házzal,  
az ellenőrzött csavarhúzáshoz és a csavarkötések meglazításához 
 › Különösen alkalmas ipari, építkezési, haszongépjármű- és  
gépjármű-műhelyek, mezőgazdasági technológia, építőipari gépek,  
hidak, hajók, repülőgépek, vasutak építése, finomítók,  
gépek és berendezések építésére és karbantartására. 
 › Nyomatékkulccsal együtt kell használni, ha pontos nyomaték-meghúzást  
kell végezni. A nyomaték szorzó pontossága jobb, mint +/-3% 
 › Z modell: fogazott Z alakú reakciókarral, króm-vanádium acélból 
 › A szállítás egy habszivaccsal ellátott, szilárd szállítóládában történik, 
beleértve a gyári vizsgálati tanúsítványt és a beállítótáblát 
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3549-02 UK

3550-20 UK

3549-00 UK

3549-05 UK

3550-10 UK

114,45 €-tól

62,90 €

Code No. típus meghajtás 
négyszög, 
collos

meghajtás 
négyszög, 
metrikus 
mm

N·m magasság 
mm

ház - négyszög 
közepe 
távolsága mm

hossz 
mm

fejszélesség 
mm

fejmagasság 
mm

Súly kg Ar afa nelkul

2958007 3549-00 UK Átkapcsolható 
racsni

1/4" 6,3 1 N·m-
5 N·m

34 12,5 225 25,0 15 0,61 125,00

2958015 3549-02 UK Átkapcsolható 
racsni

1/4" 6,3 5 N·m-
25 N·m

34 12,5 286 25,0 21,5 0,67 125,00

2958023 3549-05 UK Átkapcsolható 
racsni

3/8" 10 10 N·m-
50 N·m

34 17,5 348 35,0 19,1 0,825 125,00

2958031 3550-10 UK Átkapcsolható 
racsni

1/2" 12,5 20 N·m-
100 N·m

44 21,25 409 42,5 22 1,38 114,45

2958058 3550-20 UK Átkapcsolható 
racsni

1/2" 12,5 40 N·m-
200 N·m

44 21,3 522 42,5 22 1,467 114,45

3549 UK - 3550 UK

NYOMATÉKKULCS 
TORCOFLEX UK 
1-200 N·m

 › Bevált nyomatékkulcs 1-200 Nm meghúzási tartományban tanúsítvánnyal 
 › A szabályozott jobbirányú meghúzáshoz; a racsniskulcs használható  
az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban 
 › Nm egységű monoskálával 
 › DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint osztályozva; +/- 3%-os  
maximálisan engedélyezett eltérésre beállítva, és így precízebb,  
mint a szabványban megkövetelt +/- 4% 
 › beleértve a nóniuszt a Nm pontos nyomatékbeállításhoz 

WK 1072 L

SZERSZÁMOS TÁSKA 
üres

 › Füllel és hordszíjjal – mindenütt, ahol a megfelelő 
szerszámnak a keze ügyében kell lennie 
 › Számos zsebbel és hevederfogadó szemmel 
 › Műanyag kemény héjalással,  
így alulról nem vesz fel nedvességet 
 › Formatartó 
 › 26,2 liter hasznos térfogat 

Code No. magasság mm szélesség mm hossz mm Súly kg
3100421 WK 1072 L 360 515 335 2,4
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239,00 € 

15,90 € 

83,90 € 

S 1072-001

SZERSZÁMOS TÁSKA 
SZERSZÁMKÉSZLETTEL 
29-részes

 › Kezdőcsomag minden iparosnak 
 › Füllel és hordszíjjal 
 › Számos zsebbel és hevederfogadó szemmel 
 › Műanyag kemény héjalással, így nem vesz fel nedvességet 
 › Formatartó 

WT 1056 9

HENGERTÁSKA  

Code No. magasság mm szélesség mm hossz mm legnagyobb terhelhetőség kg Súly kg
1818228 WT 1056 9 350 320 320 2 0,3

 › 12 zsebbel a keskeny szerszámokhoz,  
pl. gyűrűs-villás csavarkulcs vagy csavarhúzó 
 › Szállítás szerszámok nélkül 

WT 1056 11

SZERSZÁMOS HÁTIZSÁK PROFI 
üres

Code No. magasság mm szélesség mm hossz mm legnagyobb terhelhetőség kg Súly kg
1818244 WT 1056 11 400 300 120 15 2,7

 › Rendkívül nagy tárolókapacitása ideális szerszámok, 
kiegészítők és dokumentumok tárolására, 
 › Nem érzékeny a hőmérsékleti ingadozásokra,  
ezért beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas 
 › Cseppálló 
 › Megerősített hát rész és párnázott válltáska további 
felső fogantyúval 

Code No. tartalom hossz mm szélesség mm magasság mm -reszes Súly kg
3100448 S 1072-001 Csillag-villás kulcs SW 10 13 14 17 19

Dugókulcsbetét SW 10 13 14 17 19 mm
Hosszabbító 125 mm Árváltó racsni 1/2"
3K-csavarhúzó, lapos 5,5x1x100 8x1,2x150 mm 3K-csavarhúzó PH 1 2
Derékszögű csavarhúzó SW 2 2,5 3 4 5 6 8 mm
Univerzális fogó 12" 17-fokozatú
Vizsgáló csavarhúzó 220-250 VMérőszalag L. 3 m
Erősített kombinált fogó L.180 mm
Laposvéső L.150 mm
Lakatoskalapács 300 g

515 335 360 29 5,9
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105,00 €

167,00 €

83,90 €

WK 1041 L

GEDORE NAGY TÉRFOGATÚ 
SZERSZÁMOS KOFFER 
üres

 › Masszív kísérő – mindenütt, ahol a megfelelő szerszámnak a keze ügyében kell lennie 
 › Alumínium keret tompa élekkel, ütésálló ABS műanyagból készült héj 
 › A4-es dokumentum rekesz a fedélben,  részekre osztható alsó tál 
 › 2 dönthető hengerzárral és számzárral zárható 
 › Levehető szerszámtábla 22 szerszámzsebbel a fedél elülső és hátsó oldalán 
 › Levehető takarólemez az alsó tálhoz, 15 szerszámzsebbel 

WK 1040 L

GEDORE GURULÓ LÁDA 
üres

 › Robusztus alumínium keret tompa élekkel,  
ütésálló ABS műanyagból készült héj 
 › Irányító fogantyú felhasználóbarát teleszkópos fogantyúval 
 › 2 dönthető hengerzárral és számzárral zárható 
 › Levehető szerszámtábla 22 szerszámzsebbel a fedél elülső és hátsó oldalán 
 › Levehető takarólemez az alsó tálhoz, 15 szerszámzsebbel 
 › A4-es dokumentum rekesz a fedélben,  részekre osztható alsó tál 
 › Széles tengelytáv 2 beépített sorhengerrel biztosítja a  stabil húzást 

1263 L

SZERSZÁMOS LÁDA 
3 rekesz

 › Füllel – mindenütt, ahol a megfelelő szerszámnak a keze ügyében kell lennie 
 › Különösen alkalmas a következő sz. készletekhez: S 1150, S 1151 és S 1151 A 
 › Szegecselt csuklókkal 
 › Nagy kihúzhatóság a szerszámtartókból 
 › Nagy stabilitás még az egyoldalas kihúzással is 

Code No. magasság mm szélesség mm hossz mm legnagyobb terhelhetőség kg Súly kg
3065405 WK 1041 L 185 490 395 30 4,9

Code No. magasság mm szélesség mm hossz mm legnagyobb terhelhetőség kg Súly kg
3065391 WK 1040 L 200 490 395 30 6,2

Code No. magasság mm szélesség mm hossz mm Súly kg
6608250 1263 L 158 420 225 4,4
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799,00 € 

247,00 € 

1110 WMW-2

SZERSZÁM-MOBIL WORKMO® B2  

Code No. magasság mm szélesség mm mélység mm fiókok száma keresztirányú elválasztó hosszanti elválasztó munkalemez vastagsága mm Súly kg
2954435 1110 WMW-2 1.172 526 396 6 opcionálisan elérhető opcionálisan elérhető 20 42,6

 › Moduláris szerszámkocsi, ideális a műhelyből a  
különböző munkaterületekre történő szállításhoz 
 › 6 teljesen kihúzható fiók a GEDORE 1500 ES/1500 CT modulokhoz 
 › 1 reteszelhető rekesz GEDORE L-BOXX® 136 Sz. 1100 L  
(nem része a szállítási terjedelemnek) 
 › kompatibilis a Sortimo® jármű berendezéssel és rakományrögzítéssel 
 › Súly előny (akár 50%-kal könnyebb, mint a hasonló megoldások!) 

1100-004

SZERSZÁMKÉSZLET KEZDŐ 
GEDORE i-BOXX® 136 dobozban, 30-részes

Code No. tartalom -részes Súly kg
3085287 1100-004 Csillag-villáskulcs sz. 1 B, SW 8 10 13 16 17 18 19 22 24 mm

1/2”  VDE-dugókulcsbetét sz. C19, SW 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 mm
1/2" hosszabbító sz. 1990, 125 mm
1/2" átkapcsoló racsni sz. 1993 U-10 T
3 komponensű csavarhúzó, lapos sz. 2150, 4 5,5 6,5 mm
3 komponensű csavarhúzó, csillag sz. 2160 PH 1 2
Feszültségvizsgáló 1/4" lapos 4615, 3 mm
Univerzális fogó sz. 142 10 TL, 10"
Multifunkcionális fogó sz. 8133-180 JC, 180 mm 2K-markolat
Erősített oldalcsípőfogó sz. 8316-180 JC, 180 mm 2K-markolat

30 8,4

 › Szerszámkészlet metrikus méretekkel 
 › Robusztus karos átkapcsoló racsnival, nyomógombos kioldással 
 › GEDORE L-BOXX® 136 Easy Click csatlakozórendszerrel 
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A HYBRID 1100-1094 VDE szerszámkészlet a legjobb GEDORE  
által kínált a szigetelt szerszámok közé tartozik. 

A lágy műanyaggal szigetelt, kiváló minőségű VDE 3093 U 3/8" racsnis kulcs 
fázisszerszám szigeteléssel rendelkezik. A kétszínű, többrétegű szigetelés, 
kívül piros, belül sárga, és megfelel a BGV A3 (VBG-4) előírásnak. Ennek 
köszönhetően ellenáll a szélsőséges tartós terheléseknek. A betéteket  
és a kimenetet a golyós rögzítés szorosan összekapcsolja egymással.  
A felhelyezés levétel a kioldógombnak köszönhetően könnyen  
elvégezhető kézzel. 

GEDORE BEST CHOICE

HYBRID VDE
SZERSZÁMKÉSZLET 
1100-1094

Könnyebb, praktikusabb
Közlekedési
 ›  Könnyű, könnyen szállítható műanyag 
tok GEDORE Check-Tool betétekkel és 
megbízható záróelemekkel  

Egyszerű rendezés
 ›  A kétszínű hab ellenőrző-eszköz betét 
jelentősen leegyszerűsíti a láda tartalmának 
rendezését és ellenőrzését  

Kiterjedt
Alapvető
 ›  53 részes, például hibrid és elektromos  
járművek javítási és karbantartási  
munkáihoz 

Univerzális alkalmazás
 ›  A készlet szerszámokat és 
kiegészítőket tartalmaz a műhelyben 
végzendő leggyakoribb villamossági 
munkákhoz

2-szeres Check-Tool-szigetelés
 › Ha a sárga láthatóvá válik, akkor ideje 
ártalmatlanítani a szerszámot  tartalmának 
rendezését és ellenőrzését  

14



619,00 €
1100-1094

VDE-SZERSZÁMKÉSZLET HYBRID 
GEDORE i-BOXX® 136 dobozban, 53-részes

 › A tökéletes szerszámkészlet hibrid és elektromos  
járművek javítási és karbantartási munkáihoz 
 › Alkalmas az összes gyártó járműveihez 
 › Minden szerszám EN 60900/EC 60900 szerinti 
védőszigeteléssel  rendelkezik 
 › A GEDORE L-BOXX® 136 kompatibilis a Sortimo®  
jármű berendezéssel a szervizjárműben 

Code No. tartalom hossz 
mm

szélesség 
mm

mélység 
mm

-részes Súly kg

2979063 1100-1094 3/8” VDE-dugókulcsbetét sz. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
3/8” VDE-csavarhúzóbetét sz. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm
3/8” VDE-hosszabbító sz. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
3/8” VDE-irányváltós racsniskulcs sz. VDE 3093 U
VDE-csavarhúzó, lapos sz. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
VDE-csavarhúzó, csillag sz. VDE 2160 PH 1 2 3
VDE-csavarhúzó TX, sz. VDE 2163 TX T20 T25 T30
VDE kábelolló sz. VDE 8094, 200 mm
VDE-univerzális fogó sz. VDE 146 10, 10"
VDE-erősített kombinált fogó , sz. VDE 8250-200 H, 200 mm 2K-fogantyú
VDE erősített oldalcsípő fogó sz. VDE 8314-180 H, 180 mm
VDE-félkerekcsőrű fogó sz. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm szögletes 2K-fogantyú
VDE-lapos fogó sz. VDE 8120-160 H, 160 mm 2K-fogantyú
VDE-kábelkés sz. VDE 4522, 180 mm
Számláló karika sz. V 914, méret 1 2 3

357 442 151 53 8,28

Kiterjedt
Alapvető
› 53 részes, például hibrid és elektromos 

járművek javítási és karbantartási 
munkáihoz 

Dugókulcsbetétek minden metrikus méretben, 6 és 22 mm között. 
Ezenkívül különféle kivitelű hosszabbítók, amelyekkel a dugókulcsbetétek 
150 mm-rel meghosszabbíthatók hajtási mélységben a csavarkulcs 
szélességétől függően. Az 53 részből álló készlet szerszámok, betétek és 
kiegészítők széles választékát tartalmazza. 

Az olaj- és zsírálló fekete és kék hab ellenőrzőeszköz-betétek rendkívül 
leegyszerűsítik a sokoldalú láda rendezését és ellenőrzését: A hibásan 
elrendezett vagy hiányzó szerszámok és tartozékok azonnal észrevehetők. 
A könnyű szállítás és biztonságos tárolás a széles körű felszerelés ellenére 
biztosított.
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Dupla 6-lap

1
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3
4

GEDORE UNIT-DRIVE 
Profil (UD-Profil)

GEDORE BEST CHOICE

RACSNIS 
GYŰRŰSKULCS KÉSZLET 
S 7 R-04

A GEDORE tükröződésmentes gyűrűs racsniskulcs-készlete lenyűgöz  
okos készlet-kombinációjával, amely tartalmazza az összes kombinációs 
csavarkulcsot a leggyakoribb méretekben, 10 és 19 mm között. 

A vanádium acélból készült GEDORE csavarkulcs és a derékszögű tengely  
profilja különösen ergonomikus érzetet biztosít a maximális nyomatékátvitel 
érdekében. A gyűrűs racsni bizonyított GEDORE Unit Drive profilja megakadályozza 
a csavarfejek körbefordulását, mivel az erő egyenletesen oszlik meg a csavarfej 
peremén. A GEDORE csavarkulcsok nemcsak a felhasználót, hanem a  
munkadarabot is óvják. 

A racsnis GEDORE gyűrűskulcs finom fogazásának köszönhetően a visszafordulási 
szög 7°-nél kisebb, ami sokkal könnyebbé teszi a nehezen megközelíthető 
helyeken történő munkát. 

Szállítási terjedelem: 4 db GEDORE 10, 13, 17 és 19 mm-es gyűrűs  
racsniskulcsból álló készlet, kiváló minőségű szövetzsákban a praktikus tároláshoz.

Kímélő és biztonságos munkavégzés
 ›  A pofa pontos névleges mérete és így pontos illeszkedése 
garantálja a biztonságos csavarilleszkedést  

Univerzális mindent tudó
 ›  Az SW 10, 13-, 17 és 19 gyűrűs 
racsniskulcs minden szokásos csavaros 
csatlakozáshoz alkalmazható  

Erőteljes nyikorgás
 ›  A GEDORE gyűrűs kulcsok finom egymásba fonódásának 
köszönhetően nyikorgó funkcióval, a hátsó lengési szög 
kisebb 7°-nál nagyobb, és ezért gyors használatra, még 
akkor is, ha időnként szűklesz, ideális

Ideális erőátvitel
 ›  Az UD profil hullámformája mindig biztonságos tartást 
biztosít, még azon csavarok esetében is, amelyek méretei 
a tűréshatár alatt vannak. Az egyenletes nyomáseloszlás 
lehetővé teszi a legnagyobb erőfelhasználást  

1
2
3
4

 A nagyobb érintkezési felület biztosítja a biztonságos súrlódási kapcsolatot  
az olyan csavarfejekkel is, amelyek méretei tűréshatáron kívül vannak.

Az erő egyenletes eloszlása   a csavarfej peremén. A csökkent barázda hatás  
megakadályozza a csavarfej forgását.

Még a kopott csavarfejeket is biztonságosan meglazíthatja az óvatos  
nyomatékátvitellel - a szerszám nem csúszik meg.

Az optimálisan elosztott erőhatás miatt akár 20% -kal magasabb  
nyomaték is leadható.
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105,00 € 

61,90 € 

179,00 € 

7-012

CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET 
12 részes

Code No. tartalom -részes Súly kg
6093150 7-012 10  11  12  13  14  17  19  22  24  27  30  32 mm 12 2,7

 › A csillag-villáskulcsok optimálisan alkalmasak 4-lapú, 6-lapú és  
12-lapú csavarok és anyák kioldására és meghúzására. 
 › Gyűrű 15°-ban behajlítva, UD-profillal kíméletes erőátvitelhez 
 › A karcsú pofa és a karcsú pofafalak összességében könnyebbé tették a kulcsot 
 › Biztos fogás üreges nyél által - nagyon ergonomikus és praktikus 
 › Magas minőségű, ipari minőség kemény tartós igénybevételhez 
 › A túlterhelést deformáció jelzi 
 › Vakítmásmentesen matt krómozott 
 › Króm-vanádium acél 31 CrV3 

S 7 R-04

RACSNIS VILLÁS-FÉKCSŐ-
KULCS KÉSZLET 
4 részes

Code No. tartalom -részes Súly kg
2303949 S 7 R-04 7 R 10 13 17 19 4 0,68

 › A racsnis kilazításhoz vagy a gyors meghúzáshoz 
 › Nagy nyomatékátvitel 
 › Lapos fejek, csúszásmentes tengely és  
UD profil a jobb erőátvitel érdekében 
 › A visszafordulási szög 7° 10 és 13 mm között,  
6° 17 és 19 mm között 
 › A legkeresettebb 10-19 mm-es méretek a készletben 
 › Praktikus nejlontáskában szállítva 

1101 CT-7-7 R

CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET 
i-BOXX® 72 dobozban, 15-részes

Code No. tartalom hossz mm szélesség mm mélység mm -részes Súly kg
2836114 1101 CT-7-7 R Racsnis csillag-villáskulcs sz. 7 R, SW 10 13 17 19 mm

Csillag-villáskulcs sz. 7, SW 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24 mm
367 316 72 15 2,9

 › Csavarkulcsméretek, amelyeket gyakran használnak praktikus racsniskulcsként 
 › A vékony pofa és a keskeny pofafalak könnyebbé teszik a kulcsot 
 › Optimális érintkező felületek elérése érdekében csiszolja  
a pofát gondosan a pontos névértékre 
 › Gyűrű 15°-ban behajlítva, UD-profillal kíméletes erőátvitelhez 
 › GEDORE i-BOXX® 72-ben, sz. 1101 L 
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1 Praktikus beállítási
mechanizmus
 ›  A 10"-es vízszivattyú-fogó, a pofa egyszerű 
és gyors beállításával, ideális csövekhez, 
anyákhoz, hüvelyekhez vagy csavarokhoz.  

A praktikus kombináció egy univerzális fogóból (vízszivattyú fogó), 
erősített kombinációs fogóból és erősített oldalcsípőfogóból áll. Ezzel a 
kombinációval lefedhetők a műhelyben és otthon végzett leggyakoribb 
javítási feladatok. 

A GEDORE univerzális fogó 15 fokozatban állítható nyomógombbal, és 
egy különösen keskeny fogófejjel rendelkezik a nehezen hozzáférhető 
helyeken történő munkához. A hosszú, merülőszigetelt markolattal a 
szerszám optimálisan fekszik a kézben, és biztos tartást biztosít a 
speciálisan kialakított fogó szájának köszönhetően. 

GEDORE BEST CHOICE

FOGÓ KÉSZLET
S 8393

Könnyebb vágás
 ›  Rendkívül nagy emelőerejének  
köszönhetően a 180 mm-es oldalcsípőfogó 
megkönnyíti a kemény huzalok vágását.  

Tökéletes erőkihasználtság
 ›  A 200 mm-es erősített kombinációs fogó 
durva fogazatú mélyedésével ideális a 
csavarok, csövek stb. rögzítésére, továbbá 
egy barázdált megfogó felület megkönnyíti a 
különösen sima munkadarabok megtartását. 
A különösen magas vágási teljesítményű 
kiegészítő vágóél ideális a legintenzívebb 
hosszú távú használatra.  

Kíméletes munka
 ›  Alakjuknak és az anyagválasztásnak 
köszönhetően a fogók innovatív 
2-komponensű markolatai rendkívül 
tapadósak és ellenállóak  

A GEDORE krómozott oldalcsípőfogója kétkompo-
nensű markolatának köszönhetően rendkívül 
magas emelőhatással rendelkezik a max. 2,0 mm 
átmérőjű kemény huzal/zongorahúr egyszerű 
vágásához. 

A GEDORE kombinált fogóknak kétkomponensű 
markolata van és 35%-kal nagyobb az emelőhatá-
sa az ugyanolyan erőfeszítéssel használt más 
kombinált fogókhoz képest. Indukciósan edzett 
vágóéllel és pofával rendelkezik, amelyek 
nagyban hozzájárulnak a termék hosszú 
élettartamához. 
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39,90 €
S 8393

FOGÓKÉSZLET 
3 részes

 › Praktikus összeállítás különféle alkalmazásokhoz 
 › Erősített oldalcsípőfogóból, erősített kombinált fogókból,  
vízszivattyú-fogóból áll 

8314-180 JC erősített oldalcsípőfogó: 
 › Nagy erőnövelés a konvex markolat alakjának és az elülső csukló 
fordulópontnak köszönhetően 
 › Indukciósan edzett vágóél 63 -65 HRC 
 › GEDORE különleges edzett acél, krómozott 
 › Két komponensű nyél 
 › Vágási kapacitás: 25 mm² / AWG4, zongorahúr  
max. 2,0 mm, rézhuzal max. 6,00 mm 

8250-200 erősített kombinált fogó: 
 › A legkeményebb tartós igénybevételre 
 › Nagy erőnövelés az előremozdított csukló forgópontnak köszönhetően 
 › Indukciósan edzett vágóél 62 -64 HRC 
 › GEDORE különleges edzett acél, krómozott 
 › Két komponensű nyél 
 › Vágási kapacitás: 25mm² / AWG4,  
zongorahúr max. 2,0 mm, rézhuzal max. 6,00 mm 

142 10 TL vízszivattyú fogó: 
 › Önzáró fogás csöveken és anyákon 
 › 15 fokozatban állítható gombnyomással 
 › Jó hozzáférhetőség szűk területeken  
a vékony fogófejnek köszönhetően 
 › Indukciósan edzett fogak 61 HRC 
 › Acélszürke durva, merített kék fogantyúkkal 

Code No. tartalom hossz mm szélesség mm mélység mm -részes Súly kg
3012859 S 8393 10” vízszivattyú fogó sz. 142 10 TLE

rősített kombinált fogó, sz. 8250-200 JC, 200 mm 2K-markolat
Erősített oldalcsípőfogó sz. 8314-180 JC, 180 mm 2K-markolat

300 210 35 3 1,066
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62,90 €
1102-008

FOGÓKÉSZLET 
L-BOXX® MINIBEN 
3 részes

 › Praktikus készlet-összeállítás 
 › Egydarabos választékkal 
 › Apró alkatrészek tárolására 

Univerzális fogó 142 7 TL: 
 › Eltolt megfogófelületek, anyákon és csöveken önzáró 
 › Nyomógombos finombeállítás 
 › 15 fokozatban állítható 
 › Keskeny fogófej nehezen hozzáférhető helyekhez 
 › Fogak indukciósan utánedzve 

Erősített oldalcsípőfogó 8316-160 JC: 
 › Kemény huzalhoz/zongorahúrhoz is max. ∅ 2,0 mm-ig 
 › Nagy emelőhatás a könnyebb vágáshoz 
 › Indukciósan edzett precíziós él, élkeménység 63 - 65 HRC 
 › GEDORE különleges nemesített acél, olajban edzett 
 › JC = krómozott, két komponensű nyél 

Többfunkciós fogó 8133-200 JC: 
 › Többfunkciós fogó mechanikus és elektronikus tartományokhoz 
 › Tartás, vágás, csupaszítás, krimpelés, becsípődés 
 › Lapos-kerek pofával, egyenes befogási felületekkel, fogazott 
 › induktív hőkezelésű precíziós él, élkeménység 62-64 HRC 
 › Középkemény huzalokhoz 1,6 mm 
 › GEDORE különleges nemesített acél, olajban edzett 

Code No. tartalom hossz mm szélesség mm mélység mm -részes Súly kg
2951797 1102-008 Erősített oldalcsípőfogó sz. 8316-160 JC, 160 mm 2K-markolat

Multifunkcionális fogó sz. 8133-200 JC, 200 mm 2K-markolat7” 
Univerzális fogó sz. 142 7 TL

155 260 63 3 0,98
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62,90 €

22,90 € 

1102-003

FOGÓKÉSZLET 
L-BOXX® MINIBEN 
3 részes

 › Praktikus készlet-összeállítás 
 › Egydarabos választékkal 
 › Apró alkatrészek tárolására 

8250 erősített kombinált fogó: 
 › A legkeményebb tartós igénybevételre 
 › Nagy emelőhatás a könnyebb vágáshoz 
 › Csövekhez és lemezekhez 
 › Minden huzalhoz, zongorahúrhoz is 
 › Indukciósan edzett precíziós él,  
extra hosszú, élkeménység 62 - 64 HRC 
 › DIN ISO 5746 szerint 

8132 félkerekcsőrű fogó: 
 › Lapos-gömbölyű pofával, egyenes befogási felületekkel, fogazott 
 › Tartó, megfogó, hajlító és vágó munkákhoz 
 › Induktív edzésű precíziós él, élkeménység 61-63 HRC 
 › DIN ISO 5745 szerint 

8316 erősített oldalcsípőfogó: 
 › Nagy emelőhatás a könnyebb vágáshoz 
 › Minden huzalhoz, zongorahúrhoz is 
 › Indukciósan edzett precíziós él, élkeménység 63 - 65 HRC 
 › Kivitel JC = krómozott, két komponensű nyélhüvellyel 
 › DIN ISO 5749 szerint 

142 10 JC

UNIVERZÁLIS FOGÓ  
 › Univerzális vízszivattyú-fogó, széles körű alkalmazással, minden területen 
 › Önzáró fogás kerek és szögletes munkadarabokon, csöveken és anyákon 
 › Behelyezett csukló 15 fokozatban állítható gombnyomással 
 › A hatékony beragadás-védelem megakadályozza az ujjak és a kezek összezúzúását 
 › Jó hozzáférhetőség szűk területeken a vékony fogófejnek köszönhetően 
 › Indukciósan edzett fogak 61 HRC-vel 
 › GEDORE króm-vanádium speciális acél 

Code No. hossz mm Szárnyfesztávolság mm Súly kg
6416340 142 10 JC 260 38 mm 0,417

Code No. tartalom hossz mm szélesség mm mélység mm -részes Súly kg
1692305 1102-003 Félkerekcsőrű fogó sz. 8132-160 JC, 160 mm 2K-markolat

Erősített kombinált fogó, sz. 8250-180 JC, 180 mm 2K-markolat
Erősített oldalcsípőfogó sz. 8316-180 JC, 180 mm 2K-markolat

155 260 63 3 0,94
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A praktikus kombináció egy VDE-multifunkciós fogóból, 
VDE-oldalcsípőfogóból és SLDE DRIVE VDE-csavarhúzóból áll. 
Ezzel a kombinációval lefedhetők a műhelyben és otthon  
végzett leggyakoribb elektromossági telepítési feladatok. 

A GEDORE VDE multifunkciós fogó rendkívül sokoldalú,  
és feleslegessé tesz 3 másik fogót a vágáshoz,  
krimpeléshez és blankoláshoz. 

A GEDORE VDE erősített oldalcsípőfogója kétkomponensű 
markolatának köszönhetően rendkívül magas emelőhatással 
rendelkezik a max. 2,0 mm átmérőjű kemény huzal/zongorahúr 
egyszerű vágásához.

GEDORE BEST CHOICE

VDE-FOGÓKÉSZLET
1102-005 VDE

A SLIM DRIVE VDE-csavarhúzó, három 
komponensű Power-Grip³ markolatának és 
ergonómiai kialakításának köszönhetően 
fáradtságmentesen használható. 

A rendkívül kicsi pengeátmérő, teljes 
mechanikai és elektromos biztonság mellett 
lehetővé teszi a mély csavarnyílásban lévő 
csavarok elérését. 

Ezenkívül a 3 szerszám VDE-biztonsági 
szerszámok, amelyek lágy műanyaggal 
vannak szigetelve.

Helytakarékos és mindent tud
 › A 200 mm-es VDE multifunkciós fogó 
különösen megfelelő a villanyszerelők 
igényeihez. A következő funkciók teszik 
sokoldalúvá: Kábelvágó, blankoló penge, 
krimpelő profil és egy fogazott fogófelület  

Könnyebb vágás
 ›  A hosszú vágóéleknek köszönhetően a 180 
mm-es VDE-oldalcsípőfogó ideális kábelek, 
valamint lágy és kemény huzalok vágásához

Biztonságos munkavégzés
 › A GEDORE és a VDE vizsgálóintézet 
garantálja a szerszám- és biztonsági 
előírások betartását  

Nehezen
hozzáférhető helyekhez
 › A SLIM DRIVE PZ 1 VDE-csavarhúzó 
lenyűgöz kis pengeátmérőjével. Így 
a mélyen rögzített csavarok teljes 
mechanikai és elektromos biztonság 
mellett is könnyen elérhetők
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62,90 € 
1102-005 VDE

VDE-FOGÓKÉSZLET 
L-BOXX® MINIBEN 
3 részes

Code No. tartalom hossz mm szélesség mm mélység mm -részes Súly kg
2951762 1102-005 VDE VDE erősített oldalcsípő fogó sz. VDE 8314-180 H, 180 mm 

VDE-többfunkciós fogó sz. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm hajlított 
VDE-csavarhúzó SLIM DRIVE sz. VDE 2162 PZ 1, SLIM

157 260 63 3 0,955

 › Slim PZ-csavarhúzóval, VDE többfunkciós fogóval  
és VDE erősített oldalcsípő fogóval 

VDE 2162 PZ VDE-csavarhúzó SLIM DRIVE: 
 › Rendkívül kicsi pengeátmérő teljeskörű  
mechanikus és elektromos biztonság mellett 

VDE 8131 AB VDE-többfunkciós fogó: 
 › Kábelvágó: lehetővé teszi akár 5x2,5 mm² -es és  
Ø 12 mm-es kábelek könnyű vágását 
 › Szigetelést eltávolító pengék: Szigetelés-eltávolítási 
lehetőség 1,5 mm²-es és 2,5 mm²-es huzalokhoz 
 › Krimpelő profil: Kábelzáróvétek krimpelése 

VDE 8314 VDE-oldalvágó: 
 › Karcsú fejű modell, ideális szűk helyviszonyokhoz 
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8000 AE 1 8000 AE 2 8000 AE 11 8000 AE 21

8000 JE 1 8000 JE 2 8000 JE 11 8000 JE 21

8000 AE 1+ 2 8000 AE 11 + 21

8000 JE 1 + 2 8000 JE 11 + 21

105,00 €

28,90 €

1101-005

SEEGER-FOGÓ KÉSZLET 
GEDORE i-BOXX® 72 dobozban, 8-részes

 › Kiváló minőségű biztosítógyűrűs fogó-készlet, kényelmes GEDORE i-BOXX-ban 
 › A belső és külső biztosítógyűrűkhöz a DIN 471, DIN 472, DIN 983 és DIN 984 szerint 
 › Egyenes és 90°-os szögű változatok egyenes és szögletes pofákkal 
 › Nagy szilárdságú gördülőcsapágy-acélból készült behelyezett csúcsokkal,  
különösen tartós, nagyon rugalmas és elfordulás biztos 
 › Merített markolatok 
 › DIN 5254 ill. DIN 5257 szerint készült 

SK 2154 PH-06

3K-CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 
ÜTHETŐ VÉGŰ NYÉLLEL 
6 részes

 › Kiváló minőségű 3-komponensű csavarhúzókészlet a csillag és egyhornyú csavarok 
meghúzásához és meglazításához, ideális a barkácsolás rajongói és a professzionális 
szakemberek számára egyaránt 
 › Optimális a beragadt és rozsdás csavarok meglazításához az üthető sapkának  
és a kiegészítő hatlapú hajtószakasszal rendelkező pengének köszönhetően 
 › Fáradtságmentes és kényelmes munkavégzés a  
három komponensű markolatnak köszönhetően 
 › Alakzáró kapcsolat a markolatból és penge az optimális erőátvitelhez, 
környezetbarát csomagolás 
 › Praktikus összeállítás a leggyakoribb méretekben: 4.5, 5.5, 6.5 és 8-as csillag (PH)  
és egyhornyú csavarhúzók (PH) 1 és 2, a leggyakoribb csavarméretekhez és -fajtákhoz 
 › Kiváló minőségű és tartós a GEDORE Molybdenum-Vanadium-Plus acélból készült edzett 
pengéknek köszönhetően 

Code No. tartalom hossz mm szélesség mm mélység mm -részes Súly kg
3108651 1101-005 Seeger-fogó külső biztosítógyűrűkhöz sz. 8000 AE 1 + 8000 AE 2, egyenes

Seeger-fogó külső biztosítógyűrűkhöz sz. 8000 AE 11 + 8000 AE 21, hajlított
Seeger-fogó belső biztosítógyűrűkhöz sz. 8000 JE 1 + 8000 JE 2, egyenes
Seeger-fogó belső biztosítógyűrűkhöz sz. 8000 JE 11 + 8000 JE 21, hajlított

316 367 72 8 1,6

Code No. tartalom -részes Súly kg
1878743 SK 2154 PH-06 Csavarhúzó üthető nyéllel, lapos sz. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm

Csavarhúzó üthető nyéllel csillag, sz. 2160SK PH, 1 2 mm
6 0,88
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136,00 €

152,00 €

1101-142-2150

FOGÓ-CSAVARHÚZÓ 
KÉSZLET 
i-BOXX® 72 dobozban, 9-részes

 › GEDORE i-BOXX® 72-ben, sz. 1101 L 
 › Kompatibilis GEDORE i-BOXX® Rack aktív egységgel, sz. 1101 K 

1101-570500

NYELES LYUKASZTÓVAS 
KÉSZLET I-BOXX® 72-BEN 
i-BOXX® 72 dobozban, 18-részes

 › Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és más puha anyagok lyukasztásához 
 › GEDORE i-BOXX® 72-ben, sz. 1101 L 
 › Kompatibilis GEDORE i-BOXX® Rack aktív egységgel, sz. 1101 K 
 › DIN 7200 A forma szerint 

Code No. tartalom hossz mm szélesség mm mélység mm -részes Súly kg
2836149 1101-142-2150 3 komponensű csavarhúzó, lapos sz. 2150, 4 5,5 6,5 mm 

3K-csavarhúzó, csillag sz. 2160 PH 1 2 
feszültségvizsgáló, lapos sz. 4615 3, 220-250 V, 3mm 
multifunkciós fogó sz. 8133-180 JC, 180 mm 2K-markolat 
erősített oldalcsípőfogó sz. 8316-160 JC, 160 mm 2K-markolat 
univerzális fogó sz. 142 10 TL, 10"

316 367 72 9 1,9

Code No. tartalom hossz mm szélesség mm mélység mm -részes Súly kg
2963469 1101-570500 Lyukátmérő 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm

+ GEDORE i-BOXX® 72 sz. 1101 L
316 367 72 18 3,83
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3 4

Könnyebb munkavégzés
 › kis átmérőjének köszönhetően a multifunkciós  
csavarhúzó nehéz csavarkötésekhez is alkalmas  

Kézkímélő erőátvitel
 › az ergonomikus kétkomponensű 
markolatnak köszönhetően  

Rend a munkahelyen
 ›  A bitek eltávolítása és tárolóba helyezése 
ergonómiailag jól átgondolt módon, a foglalat 
irányába történik.  

Erőkímélő forgómozgás
 ›  A csökkentett visszatérési szög miatt a 
forgómozgás során a megtett távolság több  
mint negyedére csökken.  

GEDORE BEST CHOICE

MULTIFUNKCIÓS 
CSAVARHÚZÓ 
 2169-012

A GEDORE SilentGEAR multifunkciós csavarhúzójának nagyon alacsony  
hátsó forgási szöge/közel 0°-os fordulási tartománya van, még a  
kéznek már nagyon szoros területeken is, és lehetővé teszi a csavarok szinte 
csendes be- és kiszerelését óriási erőmegtakarítással. A csökkentett  
visszatérési szög miatt a forgómozgás során a megtett távolság több  
mint negyedére csökken. 

A SilentGEAR beépített óramutató járásával megegyező irányú és azzal 
ellentétes forgású racsnis funkciójának, a forgó gyűrűnek és a racsnis  
rögzítővel ellátott semleges középső helyzetnek köszönhetően a csavarok 
meglazítása és meghúzása könnyen elvégezhető.

A kicsi átmérő miatt a bittartó nehezen 
hozzáférhető csavarkötésekhez is megfelelő. 
Az erős mágnesnek és annak köszönhetően, 
hogy az összes kereskedelemben kapható 
1/4"-es bithez megfelelő, egy kényelmes 
csavarhúzókészletet kapunk. 

Rend a munkahelyen - a bitek eltávolítása és 
tárolóba helyezése ergonómiailag jól 
átgondolt módon, a foglalat irányába 
történik. Az integrált bittároló legfeljebb 12 
1/4" méretű bit tárolására alkalmas.
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20,90 €

24,95 €

2169-012

MULTIFUNKCIÓS CSAVARHÚZÓ, 
SILENTGEAR RACSNIS - 1/4"  
 › Felszerelt multifunkciós csavarhúzó racsnis funkcióval 
 › Racsnis csavarhúzó, rendkívül alacsony visszatérési szöggel,  
a fogas racsnis csavarhúzókhoz mérten szinte 0 fok  
(mechanikus mérőőeszközzel alig mérhető) 
 › Szinte zajmentes munkavégzés a SilentGear-nek köszönhetően 
 › Jobb/bal forgatás beállítása forgó gyűrűvel 
 › A forgógyűrű középső pozíciója lehetővé  
teszi csavarok rögzítését racsnifunkció nélkül 
 › Az integrált bittároló legfeljebb 12 1/4” méretű  
bit tárolására alkalmas 
 › Kicsi átmérőjű és erős neodímium mágneses bittartó 
 › Erőkímélő munkavégzés az ergonomikus  
kétkomponensű markolatnak köszönhetően 
 › Felakasztó furattal 

666-006

BIT-BOX DUGÓKULCS 
GÉPBEFOGÓ 
6 részes

 › Géptartóval rendelkező hatlapfejű dugókulcs-betétek  
gyakorlati összeállítása SW 7 8 10 12 13 és 3/8” méretben 
 › Különösen alkalmas hatlapfejű önmetsző csavarokhoz,  
de minden más hatlapfejű 
 › Biztos csavartartás az erős állandó mágneseknek köszönhetően 
 › Lehetővé teszi a hatlapfejű csavarok sérülés nélküli be- és kicsavarozását 
 › Műanyag doboz átlátszó fedéllel a teljesség gyors 
ellenőrzéséhez a munka végeztével 

Code No. Meghajtó tartó,
Hatszögletű  [Imperial]

Meghajtó tartó,
Hatszögletű [metrikus]

hossz mm Penge hossza 
mm

Fogantyú 
szélessége mm

tartalom Súly kg

3031691 2169-012 1/4" 6.3 250 125 38,6 12 bit, 1/4" (C 6,3) kiváló minőségű vanádium 
acélbólhornyos 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 ,
PH 1 2 3, PZ 1 2, TX T10 T15 T20 T25

0,235

Code No. tartalom hossz mm szélesség mm mélység mm -részes Súly kg
2993244 666-006 Dugókulcs gépbefogó 1/4" 7 8 10 12 13 mm és 3/8" 107 143 42 6 0,24
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17,90 € 

13,50 €-tól

9,95 €-tól

116 A

CSAPSZEGKIÜTŐ KÉSZLET 
6 részes

 › Csapszegek, rugós csapok, tőcsavarok vagy más kötőelemek be- vagy kihajtásához
 › Lekerekített élek és az átmérőnél a mínusz tűrések csekély megszorulási veszélyt biztosítanak használat közben 
 › Teljes hosszában gondosan nemesített 
 › Az ütőfejek induktívan edzettek, a munkavégek csiszoltak és lakkozottak 

120

SZÖGHÚZÓ  
 › Az alkatrészek kézi emelésének , hajlításának és központosításának beállításához 
 › Különleges acél 
 › A munkafelületek egyenletesen és alaposan edzettek 

38

SZERELŐKAR  
 › Tartós szerelőkar védőfelülettel a gumiabroncsok biztonságos felszereléséhez 
és eltávolításához - profik és amatőr szerelők számára egyaránt 
 › Rendkívül robusztus és nyomásálló a masszív, kovácsolt vanádium  
acélnak köszönhetően, nem hajlik el, tökéletes a gumiabroncsok  
megbízható cseréjéhez 
 › Tiszta kidolgozás egyenes vagy éles élek nélkül, jó tartás a profilos alaknak 
köszönhetően, éles szélek nélkül, biztonságos fogás még olajos kézzel is 
 › A matt krómozásnak köszönhető tükröződésmentes optika, jól látható 
méretezés a karon 

Code No. tartalom -részes Súly kg
8757670 116 A 119-3  -4  -5  -6  -7  -8 6 0,53

Code No. Shank hossz mm Súly kg Ar afa nelkul
8769410 120-500 18 mm 500 1,15 13,50
8769680 120-600 18 mm 600 1,355 15,90
8769840 120-800 18 mm 800 1,77 17,90

Code No. hossz mm Súly kg Ar afa nelkul
6332320 38 8 200 0,099 9,95
6332400 38 12 305 0,221 13,50
6332670 38 16 400 0,405 16,90
6332830 38 20 500 0,602 23,90
6332910 38 24 610 0,927 34,90
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389,00 € 

12,50 € 

1100-1.30

BELSŐ LEHÚZÓ KÉSZLET 
L-BOXX® 136 dobozban, 8-részes

 › Rendkívül szorosan illeszkedő golyóscsapágyakhoz,  
gyűrűkhöz, perselyekhez és szimeringekhez 
 › Check-Tool-betéttel hibás szerszámok gyors felismeréséhez 
 › A szerszámok teljesen belemerülnek a habba,  
így a betétek egymásra rakhatók 

906

TÉRDELŐ  
 › Stabil habosított anyagból készül, kék/fekete színben 
 › Kimélyített fogantyúval 

Code No. tartalom hossz mm szélesség mm mélység mm -részes Súly kg
2836041 1100-1.30 Belső lehúzó sz. 1.30/2,12-15 mm

Belső lehúzó sz. 1.30/3,15-19 mm
Belső lehúzó sz. 1.30/4,19-25 mm
Belső lehúzó sz. 1.30/4A, 25-30 mm
Belső lehúzó sz. 1.30/45, 30-35 mm
Ellentartó sz. 1.36/1 a következőhöz: 1.30/0 - 1.30/5
Csúszókalapács sz. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
+ GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L

357 442 151 8 7,2

Code No. hossz mm Szélesség mm Magasság mm Súly kg
1942948 906 450 210 30 0,11
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3 4

A GEDORE 900 20 LED/UV lámpa sokoldalú, és kiegészítő  
funkcióival és karcsú kialakításával lenyűgöző. 

Fénye fokozatmentesen tompítható és LED-fényről UV-fényre  
váltható kék-lila színben (szivárgások keresésére, pl. légkondicionáló 
rendszerekben, hőszivattyúkban stb.) 

A 45 °-ban állítható lábán lévő erős mágnesnek köszönhetően a lámpa 
bármilyen helyzetben rögzíthető bármilyen vastartalmú fém felületen. 
Ezenkívül egy mini mágnes található a csúcsán, hogy az elveszett apró 
alkatrészeket nehezen elérhető helyekről ki lehessen venni. 

A mindkét oldalról kihajtható kampók lehetővé teszik a könnyű  
kezelhetőséget különféle helyeken és a kétkezes használat során. 

A mellékelt tápegység és kábel lehetővé teszi az egyszerű töltést 
csatlakozóaljzaton vagy USB interfészen.

GEDORE BEST CHOICE

LED LI-MH LÁMPA
900 20

Változtatható rögzítések
 › A mindkét oldalán kihajtható kampók
 › Erős mágnes a 45°-ban állítható lábon  

Egyszerű tölthetőség
 ›  a mellékelt tápegységen vagy USB 
interfészen keresztül  

Fokozatmentesen tompítható
 ›  A LED-es fényről UV kék-ibolya fényre való  
átváltásnak köszönhetően (szivárgások  
keresésére pl. légkondicionáló rendszerekben,  
hőszivattyúkban stb.)  

Sokoldalú felhasználás
 ›  Sokoldalú LED/UV lámpa kiegészítő  
funkciókkal és vékony kialakítással  

TIPP:
Lámpánkat nemcsak a világításhoz
használhatja, az annak csúcsán lévő
erős mini mágnessel kiemelheti az
elveszett apró alkatérszeket a szűk
helyekről.  

30



62,90 € 
900 20

LED LI-MH LÁMPA USB 
TÖLTŐCSATLAKOZÓ  
 › Sokféleképpen használható LED/UV-lámpa kiegészítő  
funkciókkal és karcsú dizájnnal 
 › Különösen alkalmas az autóipari és ipari használatra,  
de a szabadidőben is sokoldalúan használható 
 › Fokozatmentesen szabályozható, LED-fényről átkapcsolható kék-ibolya UV-fényre 
(szivárgások felfedezésére, pl. klímaberendezéseken, hőszivattyúkon, stb.) 
 › Mindkét irányba kihajtható kampó, erős mágnes a 45°-ban állítható  
lábon és erős minimágnes a csúcson, hogy az elveszett kis darabokat  
szűk helyekről is elő tudjuk hozni 
 › Tölthető a hozzá adott töltővel vagy USB porton keresztül 
 › 620 Lumen 

Code No. magasság mm Sz mm mélység mm Súly kg
3108678 900 20 40 50 477 0,295
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GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 
Fax +49 771 83223-90

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60 
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr 
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl 
www.gedore.nl

GEDORE TOOLS, INC.
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,  
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20 
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vincentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Žwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

GEDORE TOOL CENTER OOO
4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8  800 100 58 96 (free from Russia) 
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road, 
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259 
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.
103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road, 
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587 
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67 
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0 
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE UK Limited
Marton Street , SKIPTON BD23 1TF 
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com 
www.gedoreuk.com

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1 
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149 
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland 
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

Sales International 
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

Az feltüntetett árak magyar forintban értendőek. A felső nagyobb karakter Nettó ár,  
az alatta lévő kisebb karakter Bruttó ár egységáron értve. Az árváltozás joga  

fenntartva. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

3290719_Pro_GED_GAU_HU_MUST-HAVES_2_20

Az ön szakkereskedése / bélyegző:

MUST-HAVES TOOL PROMOTION  az akció  
2020.09.01-től 2020.12.31-ig érvényes.

Csak amíg a készletek tartanak.




