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SERVICE – APLICAȚIA BERNER  

SOLUȚIA PENTRU COMENZILE 

DUMNEAVOASTRĂ 

INSTRUMENTUL CARE ÎȚI LIPSEȘTE - NOUA APLICAȚIE BERNER! 
Aplicația nouă și îmbunătățită vă oferă funcții extinse, cum ar fi autentificare și înregistrare ușoară, funcție de căutare 

îmbunătățită și categorii adaptate magazinului nostru online, precum și o prezentare generală a celor mai recente comenzi 

ale dumneavoastră.          

 

De ce ar trebui să descărcați noua aplicație Berner? 

Deoarece comandarea produselor pentru industrie, construcții și 

automotive nu a fost niciodată mai ușoară, mai rapidă și mai eficientă... 

Fii inteligent și rapid, descarcă 

noua aplicație Berner! 

 

https://shop.berner.eu/ro-

ro/berner-app 

Acces rapid la toate funcțiile 

Scanați și comandați direct produse 

Experimentați designul ușor de utilizat 

Repetați cu ușurință comenzi complete din istoricul comenzilor 

Găsiți rapid produse cu funcția de căutare îmbunătățită 

Acces la toate informațiile despre produse și fișele tehnice 
Căutare Scanner 

Coș 



 

  

CUPRINS 

Protecția muncii 

Echipamente de atelier 

Lăcătușerie 

Tratament de suprafață 

Tehnici de fixare 

Instalații electrice 

Tehnică de iluminat 

Unelte electrice  

Curățare și întreținere 

Transportul materialelor 



 

  Protecția muncii 



 

Ochelari de protecție „Lucky Look” 

► Anti-aburire, extrem de ușor 

► Lentile din policarbonat rezistență la zgârieturi 

► Protecție împotriva pericolelor mecanice 

► Conform EN 166 

         Art.-Nr. 160179 

          

PROTECȚIA FEȚEI 

Ochelari de protecție „Elasto”  Ochelari de protecție „Confort” 

► Brațe și suporturi nazale elastice și moi 

► Lentile din policarbonat rezistență la zgârieturi 

► Garnitură anti-aburire și anti-zgâriere din policarbonat 

► Conform EN 166 

         Art.-Nr. 153761   clar                                                            

         Art.-Nr. 153753   nuanțat 

 

► Confort la purtare datorat poziționării ideale a ramei din nailon 

pe față 

► Acoperire anti-zgâriere și anti-aburire de înaltă calitate 

► Conform EN 166 

         Art.-Nr. 332974   nuanțat 

         Art.-Nr. 332973   clar 

 

► Design modern și sportiv 

► Confort sporit la purtare datorită brațelor moi anti-

alunecare 

► Rezistență la zgâriere pe exterior, fără aburire pe interior 

► Conform EN 166 

         Art.-Nr. 087568   clar 

         Art.-Nr. 087569   reflectorizant 

         Art.-Nr. 087570   nuanţat 

Ochelari de protecție „Vision” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MAGAZINUL ONLINE BERNER - COMANDĂ PRODUSE UȘOR ȘI RAPID 

Magazinul online Berner vă oferă o varietate de funcții și servicii cu ajutorul cărora vă puteți ușura procesul de comandă și 

nu numai... Înregistrați-vă acum la magazinul nostru online și beneficiați de numeroase avantaje. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Documente actuale și fișe cu date de securitate 

 Liste cu produse favorite și istoricul comenzilor 

Posibilitatea de a crea mai mulți utilizatori 

pentru un număr de client 

Prețurile pot fi vizualizate oricând 

Afișarea disponibilității articolelor 

Comandă non-stop 

Descărcare factură  

Cu funcția „Descărcare factură”, puteți vizualiza 

toate facturile din ultimii 7 ani și puteți descărca o copie a 

facturii în format PDF, indiferent de modalitatea în care ați 

cumpărat-o (reprezentant de vânzări sau magazin online). 

Aici aveți opțiunea de filtrare după perioadă sau număr de 

factură. 

Managementul centrului de costuri  

Pentru o gestionare mai bună a comenzilor și  
a costurilor, există opțiunea de a defini centre de cost 
pe trei niveluri pentru toate comenzile. Pot fi 
implementate următoarele niveluri: 
► centru de cost  
► consumator 
► motivul achiziției  
Centrele de cost pot fi editate, completate sau șterse 
independent în zona „Contul meu”. 

                    Berner Newsletter  

                   Prin abonarea la newsletter-ul nostru  
beneficiați de oferte atractive și informații despre 
produsele noi apărute în gamă.  

Funcția repetă comandă  

Cu funcția comandă din nou, comandarea 
articolelor care au fost deja achiziționate este mult mai 
ușoară. În acest scop, cele 100 de produse comandate cel 
mai frecvent (în funcție de volumul comenzii) sunt clar 
enumerate folosind istoricul comenzilor, acestea pot fi 
găsit în contul clientului. 



 

 

  

PROTECȚIA URCHEILOR 

Căști protecție auz Standard  Căști protecție auz Top  Căști protecție auz Premium  

Distribuitor pentru dopuri de 

protecție auz 
Dopuri pentru protecţia auzului  Premium 

Dopuri pentru protecţia auzului cu bandă Dopuri de protecţie a auzului Ergo 

► Căptușeala moale 

► Valoarea SNR = 35 dB 

► Greutate: 225 g 

         Art.-Nr. 048063 

          

► Izolare fonică pentru peste 90% din 

toate tipurile de zgomot 

► Valoarea SNR = 30 dB 

► Conform EN 352-1 

         Art.-Nr. 199821 

          

► Nu sunt necesare ajustări, mărime universală 

► Trei lamele, pentru o potrivire perfectă 

► Conform EN 352-2 

         Art.-Nr. 023115 

          

 

► Deosebit de uşoare, nu creează aproape nicio senzaţie 

de presiune 

► Valoarea SNR = 24 dB 

► Conform EN 352-2 

         Art.-Nr. 141260 

          

► Confort ridicat la purtare, mărime 

universală 

► Suprafaţa închisă, netedă, respinge 

murdăria şi previne infecţiile 

► Valoarea SNR = 34 dB 

► Conform EN 352-2 

► 250 de perechi  

         Art.-Nr. 121210 

          

► Sistemul rotativ previne ieşirea mai 

multor dopuri simultan 

► Capacitate: 300 de perechi 

         Art.-Nr. 185945   Distribuitor (gol)                                                                

          

► Confort ridicat la purtare datorită 

căptușelii late, prietenoase cu pielea 

► Valoarea SNR = 26 dB 

► Greutate: 225 g 

         Art.-Nr. 199822 

          

 

Dopuri de schimb      
(5 perechi) 

          Art.-Nr. 186416 

          

         Art.-Nr. 185941   pachet rezerve                 

                                           (300 perechi) 

 



 

  

PROTECȚIA MÂINILOR 

Mănuşi împletite fin micro 

Mănuși de lucru Flexus  
Mănuși de lucru Flexus Dry 

Mănuși împletite 

► Ergonomice și confortabile la purtare 

► Acoperirea turnată dublă oferă un strat suplimentar de protecție 

► UA: 6/12/36/144 

► Conform EN 388, EN 420 

         Art.-Nr. 199715 

          

 

► Perfect ergonomice datorită împletiturii fine fără cusături 

► Plăcute la purtare, cu acoperire impermeabilă, aerisită 

► Conform EN 388, EN 420 

► UA: 6/12/36/144 

         Art.-Nr. 152825 

          

 

► Acoperire contra alunecării și adecvate pentru lucrări 

de precizie 

► Aerisire foarte bună 

► UA: 6/12/24/36/144 

► Conform EN 388, EN 420 

         Art.-Nr. 170343 

          

 

► Mănuși împletite - nylon 

► Albe cu vârful degetelor acoperite cu PU 

► UA: 1/12/300 

► Conform EN 388, EN 420 

         Art.-Nr. 339153 
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Trusă de prim ajutor pentru vehicule Trusă de prim ajutor autovehicule, Kombi 

Trusă de prim ajutor tipurile 1 şi 2 material plastic 

Cutie cu echipament de siguranţă 

► Conţinut conform cu DIN 13164 

► Cu triunghi de avertizare Euro testat oficial şi 

o vestă de siguranţă 

         Art.-Nr. 058602 

          

► Conţinut conform cu DIN 13164 

► Rezistent la praf 

         Art.-Nr. 150023 

          

 

► Kit de siguranţă pentru locul de muncă 

► Rezistență la umiditate și praf 

LIVRARE  
1 x căști de protecție Standard  

1 x mască pentru praf PFF2 cu supapă  

1 x ochelari de protecție Lucky Look II clar  

1 x mănuși împletite fin mărimea 10  

1 x cutie de plastic Noise Protect goală  

    

        Art.-Nr. 002335 

Tipul 1  
Pentru companii cu până la 5 angajaţi 

Formatul tipului 1: 31 x 21 x 13 cm 

Art.-Nr. 158297 

Pachet completare trusă prim-ajutor Tip 1 

        Art.-Nr. 158302 

 

Tipul 2  
Pentru companii cu până la 20 angajaţi 

Formatul tipului 1: 31 x 31 x 17 cm 

Art.-Nr. 158299 

Pachet completare trusă prim-ajutor Tip 1 

        Art.-Nr. 158303 

 

PLASTURI ȘI PRIM AJUTOR 



 

  

PLASTURI ȘI PRIM AJUTOR 

Plasture Soft II fără latex, albastru Dozator plasturi pentru bandaj moale 

Dispenser plasture, prim ajutor Quick Fix 

► Tratamentul rănilor simplu și rapid 

► Materialul flexibil asigura o potrivire optimă 

► Îndepărtare fără reziduuri și fără durere 

► Blând cu pielea si părul 

► Testat pentru alergii 

         Art.-Nr. 058602 

          

► Depozitare igienica si usor 

accesibila 

► Tăiere curată datorită cuțitului 

integrat 

► Dozator plasturi fără rolă 

         Art.-Nr. 139319 

          

 

► Pentru primul ajutor rapid și igienic pentru tăieturi minore 

► Montare ușoară și practică pe perete 

► Steril, plasturii sunt ambalați individual 

► Dispenser cu 2 x 45 plasturi flexibili 

         Art.-Nr. 180694 
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 SERVICIUL – GESTIUNEA CENTRULUI DE COST 

STRUCTURAT ȘI SIMPLU   

FIECARE CENT LA VEDERE – MINIMIZAȚI COSTURILE ACUM! 

Cu gestionarea centrului nostru de costuri, aveți o imagine de ansamblu asupra tuturor costurilor generate, indiferent de 

locul în care apar. De asemenea, puteți controla și aloca costurile în mod individual, puteți stabili bugete, aproba comenzi și 

multe altele. 

Optimizarea individuală a centrelor de cost interne 

Centru de cost 

Dacă sunteți interesat, contactați 

reprezentantul dvs. de vânzări! 

 

Pentru o imagine de ansamblu și o mai bună alocare a costurilor, există opțiunea de a aloca toate comenzile către centre de 

cost definite individual pe trei niveluri: 

Motivul achiziției 

Consumator 

Bus intervenții Echipe de lucru Vopsitorie Container Atelier 

Bus 1 

Bus 2 

Alocarea unui centru de cost pentru fiecare comandă 

Șantier 1  

Șantier 2 

Șantier 3 

Raft 1                         

Raft 2                 

Cărucior de atelier 1 

Angajat1            

Angajat 2                 

Angajat 3 

Angajat1            

Angajat 2                 

Angajat 3 

Consum 

Pierderi 

Nou 

Consum 

Pierderi 

Nou 

Consum 

Pierderi 

Nou 

Consum 

Pierderi 

Nou 

Consum 

Pierderi 

Nou 

Avantajele tale: 

Planificare mai bună fără costuri nedorite 

Transparență permanentă a costurilor 



 

 

  

ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU 

Bermuda Classic Duo Pantaloni din gama Professional 

Salopetă Classic Duo 

Vestă Classic Duo Jachetă de lucru Professional 

► Confort ridicat la purtare în timpul lucrului 

► Mult spațiu de depozitare datorită diferitelor 

buzunare 

► Elemente reflectorizante 3M în zona umerilor 

► Inserturi CORDURA® la buzunarele laterale 

         Art.-Nr. 217879   mărime 50 gri/negru 

         Art.-Nr. 217888   mărime 50 bluemarine/negru 

         Art.-Nr. 183970   mărime 50 moka/negru 

► 2 buzunare la piept, 2 buzunare laterale 

cu închise Velcro acoperite, 2 buzunare 

laterale mici, 1 buzunar la spate cu trei 

compartimente, 1 buzunar interior cu 

închidere Velcro 

         Art.-Nr. 210515   mărime L 

          

 

► 2 buzunare la piept, 2 laterale, 1 

interior, 2 la pantaloni în fata, 1 în 

spate, 1 pe mânecă si 1 buzunar 

pentru telefonul mobil 

► Închidere frontală cu fermoar metalic 

         Art.-Nr. 043300   mărimea 52 

          

 

► Buzunare pentru genunchi CORDURA® preformate, 

rezistente la uzură, pentru utilizarea genunchierelor 

► O mulțime de buzunare pentru suficient spațiu de 

depozitare în timpul lucrului 

         Art.-Nr. 217897   mărime 50 gri/negru 

         Art.-Nr. 217906   mărime 50 bluemarine/negru 

         Art.-Nr. 183977   mărime 50 moka/negru 

► 2 buzunare ranforsate în față, 2 în lateral, 1 în 

spate si 1 buzunar pentru telefonul mobil 

► Centură cu bandă elastică și bucle pentru curea 

         Art.-Nr. 085309   

          

 

Articolele prezentate sunt 

disponibile și în alte 

dimensiuni 

BERNER | INDUSTRIE 



 

  

Pantofi de protecție S1P, New Age  

Sandale de protecție Premium S1P ESD SRC 

Pantofi de protecție S3, Club 

► Fabricați din piele robustă de antilopă și pânză puternică pentru 

o durabilitate ridicată 

► Confort ridicat la purtare și un climat ideal  

► Airbag cu gel în zona călcâiului 

► Protecția pentru degete este fabricată din aluminiu perforat și o 

membrană care respiră 

► Talpa confortabilă din PU 

         Art.-Nr. 185809   mărimea 43   

          

 

► Piele năbuc moale, impermeabilă 

► Branț ESD anatomic din poliuretan moale, 

antibacterian care lasă pielea să respire 

► Talpă din PU moale și Infinergy® 

► Bombeu din aluminiu perforat cu membrană cu 

aerisire 

         Art.-Nr. 363674  mărimea 43   

          

 

► Material superior bombeu rezistent la abraziune din piele moale, 

închidere cu scai 

► SRC: PU/PU Branț confortabil, rezistent la alunecare și abraziune 

► Talpa interioară Save & Flex fără metal cu airbag de gel la călcâi 

► Bombeu Air Toe plastic perforat cu membrană respirație activă 

► Căptușeală Wing Tex, material respirație activă cu orificii de ventilație 

         Art.-Nr. 185845  mărimea 43   

          

 

Infinergy® garantează confort și 

rezistență maximă! 

PANTOFI DE PROTECȚIE 



 

  
Set sistem de siguranță pentru acoperiș 

Opritor de cădere cu alunecare Dispozitiv retractabil de împiedicare a căderii 

Cască de protecţie Climber, alpinist 

Set sistem de siguranță construcții metalice 

► Reglare variabilă şi uşoară a mărimii 

► Posibilităţi bune de combinare, cu căşti de protecţie pentru urechi şi suporturi pentru vizieră 

► Recomandată pentru schele, toaletare copaci, operator macara și pentru alte activități 

         Art.-Nr. 215020   albastru 

         Art.-Nr. 215015   galben 

         Art.-Nr. 215017   alb 

► Oprește și blochează pe verticală căderea utilizatorului 

► Utilizare pe stâlpi, acoperiș, curățenie ferestre 

         Art.-Nr. 185202  10 m   

          

 

► Dispozitiv de siguranță 2,5 m cu retragere automată 

► Efectul de cădere este limitat la 6 kN 

► Bandă țesătură 50 mm 

► Rezistență la rupere: > 15kN 

► Greutate: 1,2 kg 

         Art.-Nr. 185165 

          

 

LIVRARE  
1 x Ham de siguranță   

1 x Carabină din otel cu închidere cu șurub, deschidere 18 mm 

1 x Suport de frânghie cu dispozitiv de protecție mobil, inclusiv 

frânghie de 10 m sau 20 m 

1 x sac PVC 

    

        Art.-Nr. 243754   10 m   

        Art.-Nr. 243756   20 m                                                          

LIVRARE  
1 x Ham de siguranță  

1 x carabină cu șurub din oțel conform EN 352  

1 x 2 m șnur cu frânghie și cârlig de schelă  

1 x geantă pentru echipament din PVC  

1 x curea cu chingă de 1,5 m    

        Art.-Nr. 243755 

► Esențial atunci când lucrați pe acoperiș 

► Certificare CE 

          

► Set pentru construcții din otel, schele 

► Utilizați când lucrați peste 6 m 

BERNER | INDUSTRIE 
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ECHIPAT PERFECT PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE INDIVIDUAL – ÎȚI SALVEAZĂ VIAȚA ÎN CAZ DE URGENȚĂ 
Atât purtarea echipamentului de protecție adecvat, cât și pregătirea anuală sunt impuse prin lege. Angajatorii sunt obligați 

să pună la dispoziție angajaților echipament individual de protecție în cazul în care există riscul de cădere și acest lucru poate 

fi evitat prin luarea de măsuri de protecție. (Regulamentul PPE) 

Inspecție vizuală: 

Înainte de a utiliza echipamentul pentru prima dată, lucrătorul trebuie să fie instruit în mod corespunzător. După aceea, 

instrucțiunile repetate trebuie efectuate în mod verificabil cel puțin o dată pe an! 

► la acoperiș  

► pe platforme de lucru aeriene/macarale  

► pe schele  

► în construcţia de canale  

► pe catarge  

► pe pereți  

► pe planuri înclinate 

          

Locuri de muncă unde este necesar echipament de protecție individual          

          

Echipament individual de protecție - verificat de un specialist. 

Fiecare angajat are propriul echipament personal de protecție și este responsabil pentru utilizarea 

corectă a acestuia. De asemenea, trebuie verificat o dată pe an de către personal calificat. 

Echipamentele depozitate, nefolosite sunt, de asemenea, supuse acestei obligații de inspecție. 

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ 



 

  
Echipamente 
de atelier 



 

  

SISTEME DE CĂRUCIOARE DE ATELIER BERNER 
Există multe cărucioare de atelier care asigură ordinea și lucrul confortabil. Dar nu toate cărucioarele de atelier sunt la fel - 

există diferențe mari în ceea ce privește spațiul și funcționalitatea. Sistemele noastre de cărucioare de atelier au multe 

aplicații și funcții posibile. Numărul mare de piese suplimentare permite modernizarea profesională în funcție de nevoile 

dumneavoastră. O gamă largă de scule și piese mici asigură opțiuni de organizare aproape inepuizabile. 

► Cărucior compact, mult spațiu de depozitare  

► Suprafețe vopsite cu pulbere, rezistent la zgârieturi  

► Sarcina totală dinamică de până la 300 kg!  

► Protecție pentru șină/înclinare: Fără deschidere și 

răsturnare neintenționată, de exemplu în timpul 

manevrării 

► Protecție antifurt: poate fi blocat folosind o 

încuietoare centrală  

Evolution - Clasicul Revolution - Gigantul 

► Spațiu de depozitare și mai compact decât în cazul 

modelului Evolution (L/H/D suplimentar: 

29,5/19/6,5 cm)  

► Design din plastic de înaltă calitate: rezistență mare 

la impact, rezistență foarte bună la zgârieturi, 

rezistență la substanțe chimice! 

► Sarcina totala dinamica de pana la 600 kg!  

► Înălțime de lucru ergonomică crescută la 1,08 m 

(+19 cm față de Evolution) 

          

Mai multe informații despre sistemele noastre de cărucioare de atelier online mai jos: 

https://shop.berner.eu/ro-ro/dc/43591793-mobilier-atelier-mobil/ 

CĂRUCIOARE DE ATELIER 



 

  

Mai mult spațiu cu dimensiuni exterioare de  

Lxhxl: 700x885x475 mm sau dimensiunile 

interioare a sertarului de 569x339 mm 

Construcție din tablă de oțel cu 

grosimea tablei de 1,0 mm asigură 

o stabilitate extremă 

Capac superior din ABS, cu spațiu 

pentru depozitarea pieselor mici 

și un blat de lucru mare 

Închidere centrală - vă asigură 

uneltele împotriva furtului 

Sarcina dinamica maximă 

până la 300 kg  

Sarcina statica maximă 

până la 500 kg 

Foarte rezistent la zgârieturi și durabil 

datorită suprafeței vopsite cu pulbere 

Capacitate de încărcare 

sertar până la 35 kg 

Roți din cauciuc solid cu 2 roți 

pivotante cu frână și două roți fixe 

CĂRUCIOARE DE ATELIER 
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Sertare în toate modelele de 

culoare antracit (RAL 7016) 

Pereții laterali și peretele din spate cu 

un model cu găuri pătrate peste tot 

pentru cârlige și accesorii  

Glisierele sertarului cu rulmenți cu bile pot 

fi scoase 100% și fiecare sertar este blocat 

individual - fără deschidere neintenționată, 

de exemplu în timpul conducerii 

Divizoarele permit împărțirea 

individuală a sertarelor (10 bucăți 

incluse în pachetul de livrare) 

Cu 7 sertare (inclusiv 

separatoare, mâner și 

blat de plastic). Livrare 

într-un singur colet, roțile 

sunt deja premontate! 

ALTE AVANTAJE 

FINISAJE DIFERITE 

Art.-Nr. 157609 - albastru 

Art.-Nr. 157610 - roșu 

Art.-Nr. 185733 - gri 

Art.-Nr. 219191 - antracit 

Art.-Nr. 219194 - galben 

Art.-Nr. 219192 - verde 

CĂRUCIOARE DE ATELIER 



 

  

Siguranță absolută împotriva 

răsturnării datorită blocării 

separate a fiecărui sertar 

Spațiu enorm cu dimensiuni exterioare 

LxHxl: 955x1075x540 mm, dimensiuni 

interioare sertar 688x398 mm 

Protecția împotriva impactului cu 

obiectele din jur, atât în partea sus 

cât și la bază, previne deteriorarea 

cauzată de lovituri 

Sarcina dinamică totală până la 600 

kg distribuită pe placa de baza 

Piesele din plastic au rezistență mare la impact, 

rezistență foarte bună la zgârieturi și rezistență 

excelentă  la substanțe chimice (de exemplu la 

uleiuri, benzină, diluanți, lichid de frână) pentru 

o durată de viață lungă 

Închidere centralizată cu cheie 

pliabilă (reduce riscul de vătămare), 

precum și cheie de rezervă 

Suprafață de lucru superioară foarte mare 

850 x 535 mm cu 10 adâncituri de găuri 

rotunde Ø 17 mm și o adâncitură de gaură 

lungă 100 x 17 mm pentru depozitarea 

șurubelnițelor și uneltelor 

Mâner moale la atingere din material 

bicomponent, capacitate portantă 

maximă în ceea ce privește 

tensiunea, presiunea și impactul 

CĂRUCIOARE DE ATELIER 
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SERTARELE CĂRUCIORULUI REVOLUTION: 

COMBINĂ DESIGNUL, SPAȚIUL ȘI FUNCȚIONALITATEA 

Pereții laterali și peretele din spate 

cu un model cu găuri pătrate peste 

tot pentru cârlige și accesorii  

 

Roți cu rulmenți cu bile - 2 roți de 

direcție cu frâne și 2 roți fixe 

Înălțime de lucru ergonomică, 

prietenoasă cu spatele, de 1,08 m 

Disponibil și în diferite culori 

► Securitate absolută împotriva răsturnării datorită încuietorilor individuale – doar un sertar poate fi deschis odată 

► Etichetare înlocuibile, protejate împotriva murdăriei, pentru o vizualizare rapidă a conținutului sertarelor 

► Accesorii: separatoarele permit împărțirea individuală a sertarelor (nu sunt incluse în pachetul de livrare) 

► Închidere individuală pentru fiecare sertar - fără deschidere neintenționată, de exemplu în timpul conducerii 

► Extensie telescopică cu rulment cu bile, 

extensibilă 100%. 

► Capacitate de încărcare per sertar de 

până la 35 kg 

► Sertar plat (L/l/h): 688x398x65 mm 

► Sertar înalt (L/l/h): 688x398x140 mm 

          

 

CĂRUCIOARE DE ATELIER 



 

  
SELECTAREA CULORII CĂRUCIORULUI 

Art.-Nr. 034223 - albastru 

Art.-Nr. 034224 - roșu 

Art.-Nr. 034225 - Finisaj gri argintiu 
 

Cu 8 sertare (6 plate, 2 înalte) 

► Cărucior Benzi de mâner de sertar de 

culoare gri (RAL 7000), cu versiunea 

RAL 5002 în albastru (RAL 5002) 

► Piese din plastic antracit (RAL 7016) 

 

Art.-Nr. 034223 - albastru 

Art.-Nr. 034224 - roșu 

Art.-Nr. 034225 - Finisaj gri argintiu 
 

CĂRUCIOARE DE ATELIER 
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SORTIMENTE DE SCULE ÎN INSERȚII RIGIDE DE SPUMĂ 

POSIBILITATI DE ECHIPARE 

► Fiecare unealtă este depozitată în siguranță la locul său 

► Uneltele lipsă sunt imediat observate de sistemul de 

organizare cu două straturi, negru și albastru 

► Partea inferioară a inserției este rezistentă la substanțe 

chimice (alcalini, acizi și uleiuri), rezistentă la umiditate, 

stabilă dimensional și durabilă 

Utilați-vă căruciorul de scule individual.                                                                                                       

Desenele arată simplu și clar ce opțiuni de utilare aveți. 

CĂRUCIORUL EVOLUTION CĂRUCIORUL REVOLUTION 

CĂRUCIOARE DE ATELIER 



 

  

BFD & CLICHET CU 60 DE DINTI 

BFD – BERNER FLANK DRIVE 

Cu sistemul „Flank Drive”, piulița și șurubul au o 

suprafață mai mare de contact  

► Acest lucru permite transferarea unei forțe mai mari șurubului la slăbire sau 

strângere 

► „Rotunjirea” sau deteriorarea șurubului și sărirea hexagonului sunt în mare 

măsură evitate 

► Durată de viață mai lungă a piulițelor și șuruburilor 

► Economii de timp și costuri 

          

CLICHET 60 DE DINTI 

Cel mai bun de pe piață 

► 60 de dinți pentru o pârghie optimă 

► Comutare simplă dreapta/stânga prin pârghie 

► Blocarea în siguranță prin bilă a cheii tubulare, eliberare prin buton cu un deget 

► Mâner din 3 componente 

► Robust și dinți fin 

► Design ergonomic 

         Art.-Nr. 210478 1/4 “ 

         Art.-Nr. 210479 3/8 “ 

         Art.-Nr. 210480 1/2 “ 

         Art.-Nr. 213282 1/4 “ 

         Art.-Nr. 213258 3/8 “ 

         Art.-Nr. 213257 1/2 “ 

Seturi reparație clichet cu comutator 60 dinți 
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ȘURUBELNIȚE 

ȘURUBELNIȚE CU MÂNER DIN 2 COMPONENTE 

► Transmisie optimă a puterii 

► Mâner subțire pentru o rotire rapidă și confortabilă 

Black Point           

Vârful lamei suflat cu 

bronz pentru o 

potrivire exactă și 

protecție maximă 

împotriva coroziunii 

Polipropilenă (PP) încărcare 

statică scăzută (capătul 

mânerului) 

mâner în T pentru 

optimizarea forței 

Pictogramă cu tipul 

vârfului 

Pentru o identificare mai 

rapidă în geanta de scule 

Prevăzut cu o transmisie de 

cuplu, care este conectată 

direct la lamă printr-o 

potrivire de formă. Capacul 

integrat în mâner transferă 

impactul și rotația direct către 

vârful lamei 

Capac de percuție și 

orificiu de prindere  

Răsucire rapidă 

Pentru a crește 

cuplul de 

transmisie a forței 

pentru șuruburile 

strânse  

Lamă rotundă 

Premium cu 

hexagon 

Elastomer mai moale 

(50 shore) pe cele mai 

groase diametre pentru 

o aderență bună. 

Pentru o transmitere 

mai bună a forței  

Tijă cu manșon 

hexagonal atașat 

Ajutor tijă cu cheie 

hexagonală 

Marcaj cu simbolul 

vârfului ștanțat la cald 

care nu se poate șterge 

pe baza mânerului 

Lamă rotundă Top 



 

  

► Dimensiuni: 337x228 mm 

ASORTIMENTE DE SCULE – INSERȚII RIGIDE DE SPUMĂ 

INSERȚIA RIGIDA DE SPUMĂ MĂRIMEA A 

Pentru Evolution Pentru Revolution 

22 

BUC 

54 

BUC 

25 

BUC 

41 

BUC 

25 
BUC 

54 

BUC 
22 

BUC 

Set chei tubulare, BFD, 1/4" + 3/8" Clichet 60 D 

Art.-Nr. 399206  

Set chei tubulare, BFD, 1/2" clichet cu comutator 60 D 

Art.-Nr. 213273  

Suport spumă dură BFD 1/4" și 1/2" clichet 60 D 

Art.-Nr. 399208  

Suport din spumă dură cu set chei tubulare de 3/8" 

Art.-Nr. 399197  

Set chei tubulare, BFD, 3/8" Clichet 60 D 

Art.-Nr. 399195  

Set de chei tubulare 1/2” incl. clichet cu comutare  

Art.-Nr. 399202  

          

Set chei tubulare, I-Socket 1/2" iSocket clichet 60 D 

Art.-Nr. 213267  
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33 

BUC 

10 

BUC 

30 

BUC 

5 

BUC 

40 

BUC 
35 

BUC 

6 

BUC 

INCLUSIV 

SMARTBOX 

Set chei tubulare limitator cuplu 1/2“, hexagonale, 5 piese 

Art.-Nr. 366689  

Set clichet, Loop Loop-Ratchet cu I-Socket-Profil 

Art.-Nr. 048374  

Set chei tubulare adânci 1/4", 3/8", 1/2" 

Art.-Nr. 336364  

Suport din spumă dură cu chei tubulare 3/8" Hex, TX 

Art.-Nr. 336381  

Suport din spumă dură cu chei gheară NFZ 

Art.-Nr. 200858  

Set de chei tubulare de percuție 3/4”, 6 piese 

Art.-Nr. 168433  

Set chei tubulare, BFD, 1/4" + 3/8" Clichet 60 D 

Art.-Nr. 336348  

INSERȚIA RIGIDA DE SPUMĂ MĂRIMEA A 

► Dimensiuni: 337x228 mm 

ASORTIMENTE DE SCULE – INSERȚII RIGIDE DE SPUMĂ 

Pentru Evolution Pentru Revolution 

A A 



 

  

83 

BUC 

15 

BUC 

18 

BUC 

12 

BUC 

10 

BUC 

11 

BUC 

17 

BUC 

INCLUSIV 

SMARTBOX 

Suport din spumă dură cu șurubelniță Multi 

Art.-Nr. 043941  

Set chei tubulare, interior-TX 1/2" scurte și lungi  

Art.-Nr. 116507  

Set chei tubulare dințate 1/2" 

Art.-Nr. 082561  

Set biți 83 piese 

Art.-Nr. 143804  

Set de chei inelare 

Art.-Nr. 034582 

Set chei combinate cu clichet, drepte 

Art.-Nr. 336349  

Suport din spumă dură cu set de chei fixe duble 

Art.-Nr. 034581  

INSERȚIA RIGIDA DE SPUMĂ MĂRIMEA A 

► Dimensiuni: 337x228 mm 

ASORTIMENTE DE SCULE – INSERȚII RIGIDE DE SPUMĂ 

Pentru Evolution Pentru Revolution 
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8 

BUC 

7 

BUC 

9 

BUC 

7 

BUC 

9 

BUC 

7 

BUC 

Set de chei inelare duble, adânci  

Art.-Nr. 034580  

Sortiment de şurubelniţe 2K Top LS - PH - PZ 7 piese 

Art.-Nr. 240295  

Sortiment de şurubelniţe 2K Premium fantă - PH 7 piese 

Art.-Nr. 240288  

Sortiment de şurubelniţe 2K Top R-TX 7 piese 

Art.-Nr. 240298 

Sortiment de şurubelniţe 2K Top TX 8 piese 

Art.-Nr. 240293  

Sortiment de şurubelniţe 2K Top LS - PH - PZ 8 piese  

Art.-Nr. 240301  

INSERȚIA RIGIDA DE SPUMĂ MĂRIMEA A 

► Dimensiuni: 337x228 mm 

ASORTIMENTE DE SCULE – INSERȚII RIGIDE DE SPUMĂ 

Pentru Evolution Pentru Revolution 



 

  

7 

BUC 

7 

BUC 

7 

BUC 

8 

BUC 

7 

BUC 

7 

BUC 

7 

BUC 

8 

BUC 

Sortiment de şurubelniţe 2K Premium LS - PH 7 piese 

Art.-Nr. 240286 

Sortiment de şurubelniţe cu izolaţie VDE LS - PH - PZ 7 piese 

Art.-Nr. 240307  

Set de unelte de impact 

Art.-Nr. 039716  

Sortiment de şurubelniţe cu izolaţie VDE fantă - PH 7 piese 

Art.-Nr. 240305  

Șurubelniţe 2K Force cu capac de percuție TX 7 piese 

Art.-Nr. 240252  

Sortiment de şurubelniţe 2K Premium LS - PH - PZ 7 piese 

Art.-Nr. 240284  

Sortiment de şurubelniţe 2K LS/PH 

Art.-Nr. 240279  
Șurubelniţe 2K Force cu capac de percuție Fantă - PH - PZ  

Art.-Nr. 240282  

INSERȚIA RIGIDA DE SPUMĂ MĂRIMEA A 

► Dimensiuni: 337x228 mm 

ASORTIMENTE DE SCULE – INSERȚII RIGIDE DE SPUMĂ 

Pentru Evolution Pentru Revolution 
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8 
BUC 

4 

BUC 

6 

BUC 

5 

BUC 

6 

BUC 

4 

BUC 

7 

BUC 

Set dornuri pentru șplinturi cu protecție pentru mâini 

Art.-Nr. 043943  

Set de clești de siguranță și clești pentru pompa de apă  

Art.-Nr. 121460  

Sortiment şurubelniţe electrician VDE Force, LS/PH/PZ 

Art.-Nr. 240251  

Set de cârlige 8 piese 

Art.-Nr. 131361 

Set de clești universali 

Art.-Nr. 100541  

Set de unelte pentru tăiere și măsurare 

Art.-Nr. 051569  

Set clești 3K și clește pentru pompa de apă MX 

Art.-Nr. 341013 

INSERȚIA RIGIDA DE SPUMĂ MĂRIMEA A 

► Dimensiuni: 337x228 mm 

ASORTIMENTE DE SCULE – INSERȚII RIGIDE DE SPUMĂ 

Pentru Evolution Pentru Revolution 



 

  

19 

BUC 

10 

BUC 

34 

BUC 

44 

BUC 

25 

BUC 

9 

BUC 

34 

BUC 
19 

BUC 

Set de chei tubulare, hexagonale pe interior, 1/2” 

Art.-Nr. 039721 

Set chei tubulare, BFD, 1/4" Clichet 60 D 

Art.-Nr. 213269  

Set chei tubulare 1/4"  

Art.-Nr. 336382  

Set chei gheară pentru autoturisme  

Art.-Nr. 336409  
Suport cu inserții TX 1/4 “, 3/8”, 1/2” și 5/16” 

Art.-Nr. 039720  

Set I-Socket 1/4" 

Art.-Nr. 039694 

Set chei tubulare, I-Socket 1/4" iSocket clichet 60 D 

Art.-Nr. 213266  

Set de chei tubulare 1/4"  

Art.-Nr. 034579 

INSERȚIA RIGIDA DE SPUMĂ MĂRIMEA B 

► Dimensiuni: 337x110 mm 

ASORTIMENTE DE SCULE – INSERȚII RIGIDE DE SPUMĂ 

Pentru Evolution Pentru Revolution 
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4 

BUC 

10 

BUC 

20 

BUC 

9 

BUC 
11 

BUC 

5 

BUC 

31 

BUC 

24 

BUC 

INCLUSIV 

SMARTBOX 

INCLUSIV 

SMARTBOX 

INCLUSIV 

SMARTBOX 

Set chei inelare cu clichet 24 piese, HEX-TX 

Art.-Nr. 111074  

Set inserții de chei tubulare lungi 3/8” și 1/2”  

Art.-Nr. 039719  

Set de chei inelare duble cu clichet Innoline 5 piese 

Art.-Nr. 082419  

Chei cu clichet 

Art.-Nr. 336250 

Set unelte deblocare 

Art.-Nr. 335435  

Set cu chei imbus "L" cu cap sferic 

Art.-Nr. 048084  

Set cu raclete PU cu 30 lame 

Art.-Nr. 043944  

Set chei tubulare, interior-TX 1/2"  

Art.-Nr. 101030  

INSERȚIA RIGIDA DE SPUMĂ MĂRIMEA B 

► Dimensiuni: 337x110 mm 

ASORTIMENTE DE SCULE – INSERȚII RIGIDE DE SPUMĂ 

Pentru Evolution Pentru Revolution 



  
RACORD AER COMPRIMAT 

Tambur furtun pneumatic SAFETY+ 15 m, 20 bar 

► Înfășurare ghidată 

► Furtunul poate fi oprit în orice poziție 

► Furtun din polimer hibrid moale de culoare 

galbenă 

► Robust și compact 

         Art.-Nr. 405107  

 

SPECIFICATII TEHNICE  

Lungime furtun: 15+1 m 

Ø interior furtun: 10 mm  

Ø exterior furtun: 16 mm  

Conexiune: 3/8" exterior  

Presiune de lucru: 20 bar 

Art.-Nr. 185914  

 

Art.-Nr. 185973  

 

Cupla și niplul se comandă separat      

 

GHID  FURTUN AUTOMAT 

Desfășurare și înfășurare 

ordonată furtunul de aer 

comprimat 

SE OPREȘTE ÎN ORICE PUNCT 

Furtunul poate fi oprit în orice 

poziție 

REBOBINAREA CONTROLATĂ 

Rebobinare automată a 

furtunului la viteză constantă 

BERNER | INDUSTRIE 



  

  
Furtun Hybrid-Polimer 

RACORD AER COMPRIMAT 

► Furtun moale de aer comprimat de culoare galben fluorescent 

► Robust și foarte flexibil 

► Rezistent la ulei, grăsimi și ozon 

► Protecție la îndoire cauciucată  

► Interval de temperatură: -40°C până la +80°C 

► Presiune de lucru: max 20 bar 

► Capetele sunt echipate cu niplu și cuplă nichelate          

 

Art.Nr.  Ø interior        Ø exterior             Lungime   

     mm                   mm                   furtun m 

405664            8                       13                          10 

405666            8                       13                          20 

405667            8                       15,5                       10 

405668            8                       15,5                       10 

Art.Nr.  Ø interior        Ø exterior             Lungime   

     mm                   mm                   furtun m 

341438            10                   15,5                       50 

Furtun pneumatic Hybrid-Polymer 10 mm, 50 m, 20 bar 

► Livrare: FĂRĂ cuplă și niplu 

► Disponibil doar la multiplu de 50 m (rolă întreagă) 

 

Cuple de siguranță pentru aer comprimat 

► Cuplă cu eliberare rapidă cu o singură mână de înaltă calitate, ergonomică, extrem de robustă, realizată din metal 

► Debite mari (max. 2200 L/min) cu cădere redusă de presiune datorită supapei optimizate pentru debit 

► Blocare dublă cu bilă și cuplare extrem de ușoară 

► Decuplare în două etape prin împingerea și tragerea manșonului în direcția săgeții:                                                                              

Etapa 1: Aerisire automată, Etapa 2: Decuplare sigură 

 

Art.Nr.             Diametru filet Art.Nr.           Diametru furtun Art.Nr.              Diametru filet 

010434                  1/4" FE 

010436                  3/8" FE 

010432                  1/2" FE 

010435                  1/4" FI 

010440                    8 mm 

010439                    6 mm 

010441                    9 mm 010433                  1/2" FI 

010438                   13 mm 

010437                  3/8" FI 

CU FILET EXTERIOR CU RACORD DE FURUN CU FILET INTERIOR 



 

  

PISTOALE DE IMPACT  1/2" 

Mecanism de percuție                     Jumbo-Hammer       Twin-Hammer         Twin-Hammer        Twin-Hammer 

Lungime                                                      102 mm                 156 mm                 209 mm                201 mm 

Presiune aer max.                                    6,3 bar                     6,3 bar                   6,3 bar                  6,3 bar 

Moment destrângere, max.                  670 Nm                  1500 Nm                1200 Nm              1600 Nm 

Consum de aer                                        113 l/min                250 l/min               290 l/min           290 l/min               

Cuplu torsiune, max:                              500 Nm                   750 Nm                  550 Nm                 880 Nm 

Vibraţie max.                                            3,4 m/s²                 6,1 m/s²                  3,4 m/s²               3,4 m/s² 

Nivel zgomot                                            90 dB(A)                 85 dB(A)                 90 dB(A)               88 dB(A) 

Intrare aer                                          1/4" Filet interior       1/4" Filet interior      1/4" Filet interior      1/4" Filet interior 

Greutate                                                     1,5 kg                        1,9 kg                     2,1 kg                   2,0 kg 

Antrenare                                                     1/2 "                        1/2 "                       1/2 "                     1/2 " 

Articol Număr                                                         183793                    372003                   183831                 183830 

Denumirea produsului                      
Mașină de înșurubat 

cu percuție, BPT-IW 

Compact Power 

Mașină de cu impact 

1/2" Premium Compact  

Double hammer 

Mașină de înșurubat, 

pneumatică BPT-IW 

Heavy Duty 

 

Mașină de înșurubat, 

pneumatică BPT-IW 

High Power 

► Cheie de impact compactă de 1/2" extrem de echilibrată 

► Design nou de comutator pentru operare înainte/înapoi 

cu o singură mână 

► Carcasă compozit 

► Mecanism durabil cu ciocan dublu 

BERNER | INDUSTRIE 



 

  

Mecanism percuție  Duopact Ringhammer                            Twin-Hammer                                                Twin-Hammer         

Lungime                        242 mm                   245 mm              370 mm                   320 mm                470 mm 

Presiune aer max.             6,3 bar                                    6,3 bar                                                   6,3 bar                   

     1500 Nm                               2100 Nm                                                 2441 Nm               

Consum de aer             340 l/min                               220 l/min                                               282 l/min            

     1100 Nm                               1763 Nm                                                 2033 Nm 

Vibraţie max.                4,9 m/s²                                 7,6 m/s²                                                 10,1 m/s² 

Nivel zgomot               89,5 dB(A)                               90 dB(A)                                                 96 dB(A) 

Intrare aer              3/8" Filet interior                           3/8" Filet interior                                              1/2" Filet interior 

Greutate                         4,7 kg                       3,6 kg                   3,8 kg                      6,3 kg                    6,5 kg 

Antrenare                         3/4 "                                      3/4 "                                                      3/4 " 

Articol Număr                        044700                           217683                  217684                    217685                   217687                 

Denumirea 

produsului                      

Mașină de înșurubat 

cu percuție,  3/4 "  

BPT-IW 

Mașină de înșurubat 

cu percuție BPT-IW 

3/4 " Premium lung 

Mașină de înșurubat 

cu percuție BPT-IW  1 " 

Premium scurt 

Mașină de înșurubat 

cu percuție BPT-IW  1 

" Premium lung 

Moment 

destrângere, max                  

Cuplu torsiune max                  

Mașină de înșurubat 

cu percuție BPT-IW  

3/4 "  Premium scurt 

PISTOALE DE IMPACT  3/4" ȘI 1" 

Furtun spiralat aer comprimat PUR  

SPECIFICATII TEHNICE  
Lungime furtun: 10 m 

Ø interior furtun: 8 mm  

Ø exterior furtun: 12 mm  

Presiune de lucru: 8 bar 

► Spiralat pentru evitarea încâlcirii furtunului 

► Terminații furtun cu niplu și cuplă 

► Rezistent la ulei, benzină și UV,  

► Rezistență la temperatură de la -40 °C până la 

+60 °C 

 

         Art.-Nr. 853283  

 

          



 

  Mașină de șlefuit drept BPT-DGS 

Polizor unghiular pneumatic BPT-AG Polizor unghiular 90° BPT-DGA 

SPECIFICATII TEHNICE  
Tip dispozitiv: polizor drept DL  Fixare 

material abraziv: înşurubat 

Racord aer, cod: G 

Consum aer max.: 415 l/min 

Consum de aer: 260 l/min 

Art.-Nr. 201144 

Mașină de șlefuit drept BPT-DGS lungă 

ECHIPAMENTE AER COMPRIMAT 

SPECIFICATII TEHNICE  
Tip dispozitiv: polizor drept DL  Fixare 

material abraziv: înşurubat 

Racord aer, cod: G 

Consum aer max.: 702 l/min 

Consum de aer: 352 l/min 

Presiune aer max.: 6,3 bar 

Ø tijă: 6 mm 

Ø furtun recomandat: 10 mm 

Nivel zgomot: 86 dB(A) 

Vibraţie max.: 2,5 m/s² 

Art.-Nr. 201145 

SPECIFICATII TEHNICE  
Tip dispozitiv: polizor drept DL  Fixare 

material abraziv: înşurubat 

Racord aer, cod: G 

Consum aer max.: 521 l/min 

Consum de aer: 260 l/min 

Presiune aer max.: 6,3 bar 

Ø tijă: 6 mm 

Ø furtun recomandat: 10 mm 

Nivel zgomot: 86 dB(A) 

Vibraţie max.: 2,5 m/s² 

Art.-Nr. 201146 

SPECIFICATII TEHNICE  
Fixare material abraziv: filet 

Racord aer, cod: G 

Consum aer max.: 650 l/min 

Consum de aer: 490 l/min 

Presiune aer max.: 6,3 bar 

Ø disc: 115/125 mm 

Ø furtun recomandat: 8 mm 

Nivel zgomot: 82,3 dB(A) 

Vibraţie max.: 2,5 m/s² 

Art.-Nr. 010813 
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Pistol pentru suflat 8 mm, ECO 

ECHIPAMENTE AER COMPRIMAT 

Pistol pentru suflat Blue Star 2  320 mm 

Furtun spiralat aer comprimat PUR  Clichet pneumatic 

SPECIFICATII TEHNICE  
Fixare material abraziv: filet 

Racord aer, cod: G 

Consum de aer: 350 l/min 

Presiune aer max.: 6,3 bar 

Ø disc: 100 mm 

Ø furtun recomandat: 8 mm 

Nivel zgomot: 102 dB(A) 

Vibraţie max.: 0,14 m/s² 

Art.-Nr. 052872 

► Carcasă din material plastic cu 2 componente 

► Comutare dreapta/stânga 

 

         Art.-Nr. 131527  1/4 "                                       

 

Art.-Nr. 131528  3/8 "                                      

 

Art.-Nr. 131526  1/2 "                                      

 

► Mâner manevrabil, izolat și ergonomic 

► Volum de aer reglabil fără trepte 

► Țeavă de suflare subțire și curbată, de 8 mm, din metal 

► Din plastic POM rezistent la solvenți și impact 

 

SPECIFICATII TEHNICE  
Racord aer: 1/4 " 

Ø furtun recomandat: 8 mm 

Consum de aer maxim: 280 l/min 

Lungime: 320 mm 

Greutate: 134 g 

Art.-Nr. 244881 ► Potrivit pentru suflarea și uscarea pieselor 

► Pistol de suflat ergonomic din aluminiu 

► Design robust cu duză de 2 mm 

► Livrare inclusiv niplu de aer comprimat 

► Racord aer: 1/4 " 

► Greutate: 200 g 

 

         Art.-Nr. 849270                                       

 



 

  

ȘERVEȚELE DE CURĂȚAT 

Șervețele Profi Clean 

► Îndepărtarea fără efort a grăsimilor, uleiurilor, 

lubrifianților, adezivilor, bitum, funingine, gudron și 

vopsea 

► Potrivit pentru curățarea mâinilor fără apă 

► De asemenea, potrivit pentru curățarea uneltelor și a 

pieselor 

► Testat dermatologic 

 

         Art.-Nr. 243447   Cutie 15 buc. 

         Art.-Nr. 022387   Găleată 72 buc. 

                                       

 

Șervețele de curățat 

► Curățarea suprafețelor murdare de pe vehicule, unelte, 

locuri de muncă, mașini 

► Rezistență bună pentru o uscare eficientă 

► Aprobat pentru contactul cu alimentele 

                                       

► Lățime rolă max. 40 cm 

► Suport de podea mobil și stabil 

► Suport pentru montare pe perete 

► Potrivit pentru toate rolele de șervețele Berner 

 

         Art.-Nr. 162400   Suport perete 

         Art.-Nr. 162401   Suport podea 

                                       

Suport de perete/podea pentru șervețele  

Art.Nr.         Dimensiuni       Nr. straturi       Nr. foi         U.A. 

370487          36x22 cm                  2                 1000             2 

370487          36x38 cm                  4                   800             1 
370484          36x38 cm                  3                 1000             1 

370483          36x38 cm                  2                 1000             2 

BERNER | INDUSTRIE 



  

  

CURĂȚAREA MÂINILOR 

Pastă de curățare a mâinilor PREMIUMline  

Dozator pentru Softbottle 

Protecție pentru mâini  

Cremă pentru mâini  

Pastă de curățare a mâinilor STANDARDline 

ÎNGRIJIRE înainte de lucru 

CURĂȚARE după lucru 

ÎNGRIJIRE după lucru IGIENIC ȘI EFICIENT: 

► Protejează pielea împotriva stresului cutanat în schimbare 

(de exemplu, uleiuri, grăsimi, vopsele) 

► Reduce expunerea la poluanți 

► Dizolvă materialele de lucru uleioase-grase și apoase 

► Fără silicon, pH neutru pentru piele 

 

         Art.-Nr. 219324   1 l 

          

► Uleiurile naturale și parfumul de portocale vă oferă o 

senzație confortabilă după spălare 

► Dizolvă ulei, grăsime, praful și funingine 

                                       

 
        Art.-Nr. 414340   Dozator pentru Softbottle 

         Art.-Nr. 415127   Dozator pentru Softbottle set 

                                         3 bucăți +placă de fixare 

 

► Elimină ușor și rapid adezivii, vopselele, rășinile, 

etanșanții, poliuretanul, bitumul și gudronul 

                                       

► Conține substanțe de îngrijire de 

înaltă calitate 

► pH neutru 

► Reduce pătrunderea poluanților în 

piele 

► Fără silicon 

 

         Art.-Nr. 162400   1 l 

          

                                       

PRODUSE ECOLOGICE Gama de curățare a mâinilor Berner nu conține microbile de plastic. În schimb, folosim produse 

naturale care nu dăunează vieții marine sau sănătății umane. 

► Economic de utilizat, se golește până 

la ultima picătură 

► Fără silicon, cu rezultate bune din 

rapoartele dermatologice 

► Abrazivi naturali pe bază de pulbere 

de coajă de nucă 

 

         Art.-Nr. 362806   2 l 

                                       

 

► Fără solvenți: curăță delicat pielea cu agenți 

tensioactivi și abrazivi 100% naturali 

► Abrazivi naturali pe bază pe pulbere de 

știulete de porumb 

         Art.-Nr. 362807   2 l 

                                       

 

          



 

  Lăcătușerie 
  



 

  

MĂSURARE ŞI MARCARE 

Ruletă fără magnet 

► Bandă de oțel acoperită cu nailon 

► Cu clemă de curea metalică, curea de mână, dispozitiv oprire bandă   

► Rezistent la abraziune și rezistent la îndoire 

► Clasa de precizie: II 

 

Șubler de precizie Vinclu de precizie cu opritor 

Ac de trasat 

Set Duo Marker 

► Rezistente la apă cu uscare rapidă 

► Culori intense, miros scăzut 

► Include culorile: negru,              roșu, 

albastru, verde  

         Art.-Nr. 198668 

          

                                       

 

          

► Suprafețe de testare fin șlefuite 

► Oțel special 

► Conform DIN 875/II 

► Fără silicon 

 

► Material vârf: carbură 

► Clemă pentru buzunar 

► Lungime: 150 mm 

► UA 1 buc 

         Art.-Nr. 169085 

          

► Potrivit pentru măsurători în interior, 

exterior, adâncime și înălțime 

► Conform DIN 862 

► Vernier: 0,05 mm 

► Lungimea latură de măsurare: 40 mm 

► Inoxidabil și întărit 

 

Art.Nr.                Lungime                    Lățime                       U.A. 

097784                   3 m                         16 mm                         1 
097785                   5 m                         19 mm                         1 

097786                   8 m                         25 mm                         1 

Art.Nr.         Interval de măsurare            Blocare 

161691               0 – 150 mm                    fără șurub 

133376               0 – 150 mm                      cu șurub 

Art.Nr.            Lungime                  Lățime                      

133365            100 mm                  70 mm                   

133363            150 mm                 100 mm                   

133362            200 mm                 130 mm                   

133359            300 mm                 175 mm                   

135343            300 mm                 200 mm                   



 

  

TEHNICA DE TĂIERE 

Pentru o durată de viață semnificativ mai lungă 

► Pentru oțel aliat, bogat aliat și 

inoxidabil, inox, oțel moale, tablă, 

plexiglas până la 4 mm 

► Abraziune redusă 

► Durată de viață mai lungă 

► Performanță mai mare 

 

          

                                       

INOXline PREMIUM PRO-TEC 

După o perioadă lungă de depozitare, discurile convenționale de tăiere absorb umezeala, granulele 

abrazive își pierd aderența și se desprind mai repede în timpul tăierii. Rezultatul este abraziunea crescută. 

Abraziunea materialului în mm după 10 luni de depozitare și 20 de tăieturi de probă: 

Durată lungă 

de viață 

datorită 

Aquastop de 

la Berner! 

Berner PRO-TEC 

doar 3,5 mm! 

Concurentul A: 

10,5 mm 

Concurentul B: 

6,5 mm 

Sursa: Studiu realizat de TU Kaiserslautern 

Berner are soluția: Aqua-stop 

încorporat! 

Umiditatea rămâne în exterior, iar discul de 

tăiere este protejat optim. Chiar și după 10 luni 

de depozitare, durata de viață este aproape 

aceeași. 

BERNER | INDUSTRIE 



 

  

TEHNICA DE TĂIERE 

Disc de debitat INOXline PREMIUM Pro tec 

► Tehnologia inovatoare Aqua-Stop protejează eficient împotriva 

umezelii, ceea ce garantează mai multe tăieturi și performanțe 

de lungă durată chiar și după perioade lungi de depozitare 

► Pentru aliaje, înalt aliate și inoxidabile oțel inoxidabil, inox,    

oțel moale, tablă și plexiglas până la 4 mm 

 

Tehnologia inovatoare 

Aqua-Stop protejează 

eficient discul de tăiere 

împotriva umidității! 

Art.Nr.             Dimensiune                 Tip disc        Turație max           UA 

243910        115x1,0x22,23 mm          drept         13.280 U/min        1/25        

243911        115x1,5x22,23 mm          drept         13.280 U/min        1/25        

243914        230x1,9x22,23 mm         curbat         6.600 U/min          1/25        

243913        125x1,5x22,23 mm          drept         12.220 U/min        1/25        

243912        125x1,0x22,23 mm          drept         12.220 U/min        1/25        

Art.Nr.             Dimensiune                 Tip disc        Turație max           UA 

053642        100x1,0x10 mm               drept         15.000 U/min        1/25        

038499        125x0,8x22,23 mm          curbat       12.200 U/min        1/25        

038497        115x1,6x22,23 mm          drept         13.280 U/min        1/25        

038496        115x1,0x22,23 mm          drept         13.280 U/min        1/25        

244032        150x1,0x22,23 mm         curbat         10.200 U/min       1/25        

038503        230x1,9x22,23 mm         curbat          6.600 U/min         1/25        

040763        150x1,6x22,23 mm          drept         10.200 U/min        1/25        

038495        115x0,8x22,23 mm         curbat        13.280 U/min        1/25        

038502        125x3,0x22,23 mm         curbat        12.200 U/min        1/25        

038501        125x1,6x22,23 mm          drept         12.220 U/min        1/25        

038500        125x1,0x22,23 mm          drept         12.220 U/min        1/25        



 

  

Art.Nr.                  Dimensiune                 Tip disc            Turație max               UA 

038269                 65x1,2x6 mm                drept            23.500 U/min            1/25        

038270                 65x1,2x10 mm              drept            23.500 U/min            1/25        

038271                 75x1,2x6 mm                drept            20.350 U/min            1/25        

038272                 75x1,2x10 mm              drept            20.350 U/min            1/25        

038273              115x1,0x22,23 mm         drept            13.280 U/min            1/25        

038274              115x1,6x22,23 mm         drept            13.280 U/min            1/25        

038276              125x1,0x22,23 mm         drept            12.220 U/min            1/25        

177709              115x2,0x22,23 mm         curbat          13.280 U/min              1         

038275              115x3,0x22,23 mm         curbat          13.280 U/min            1/25        

038278              125x1,6x22,23 mm         drept            12.220 U/min            1/25        

177792              125x2,0x22,23 mm         curbat          12.220 U/min            1/25        
038279              125x3,0x22,23 mm         curbat          12.220 U/min            1/25        

167047              150x2,0x22,23 mm         drept            10.180 U/min              1         

177697              150x3,0x22,23 mm         drept            10.180 U/min              1         

679461              180x2,0x22,23 mm         drept              8.500 U/min              1         
177687              180x3,0x22,23 mm         drept              8.500 U/min            1/25        

038280              230x1,9x22,23 mm         drept              6.600 U/min            1/25        

092299              230x2,5x22,23 mm         drept              6.600 U/min            1/25        

038282              230x3,0x22,23 mm         drept              6.600 U/min            1/25        

038283                300x3,5x20 mm             drept              5.000 U/min            1/10        

316130              300x3,5x22,23 mm         drept              5.000 U/min               1         

149115                300x4,0x32 mm             drept              5.000 U/min               1         

052889              350x3,0x25,40 mm         drept              4.400 U/min            1/25        

038284              350x3,5x25,40 mm         drept              4.370 U/min            1/10        

515914                400x4,5x32 mm             drept              3.800 U/min               1         

TEHNICA DE TĂIERE 

Disc de debitat METALline TOP 

Disc de degroșat METALline TOP 

Art.Nr.                  Dimensiune                 Tip disc            Turație max               UA 

038300              115 x 6 x 22,23 mm       curbat            13.280 U/min           1/10        

038301              125 x 6 x 22,23 mm       curbat            13.280 U/min           1/10        

178055              150 x 6 x 22,23 mm       curbat            10.180 U/min              1         

178101              180 x 6 x 22,23 mm       curbat              8.600 U/min           1/10        

038302              230 x 6 x 22,23 mm       curbat              6.600 U/min           1/10        

BERNER | INDUSTRIE 



 

  
Disc abraziv curbat arcuit  

► Șlefuirea materialului din oțel inoxidabil, oțel de structură, oțel pentru scule, fontă și metale neferoase 

► Cu bază din fibră de sticlă, variantă arcuită 10° 

Art.Nr.      Ø în mm         Granulație           UA Art.Nr.      Ø în mm         Granulație           UA 

Art.Nr.      Ø în mm         Granulație           UA 

Art.Nr.      Ø în mm         Granulație           UA 

050896          115                   P 40                1/10        

050897          115                   P 60                1/10        

050898          115                   P 80                1/10        

050899          115                   P 120              1/10        

050906          125                   P 40                1/10        

050907          125                   P 60                1/10        

050908          125                   P 80                1/10        

050909          125                   P 120              1/10        

049587          150                   P 40                1/10        

049588          150                   P 60                1/10        

049589          150                   P 80                1/10        

050900          180                   P 40                1/10        

050901          180                   P 60                1/10        

050902          180                   P 80                1/10        

160673          115                   P 40                1/10        

160674          115                   P 60                1/10        

160675          115                   P 80                1/10        

085144          125                   P 40                1/10/50/100         

085150          125                   P 60                1/10        

085152          125                   P 80                1/10        

368588          125                   P 40                1/10        

368589          125                   P 60                1/10        

Disc abraziv Ceramic  

Disc abraziv Ceramic PREMIUMline 

► Ideal pentru lucrări de șlefuire extreme pentru prelucrarea oțelului 

întărit, aliajelor de titan, aliajelor pe bază de nichel, precum și a 

oțelului crom și crom nichel, alamă sau bronz 

► Disc de șlefuit din aliaj cu granulație ceramică autoadezivă 

► Performanță extrem de ridicată  

► Durată de viață foarte lungă 

 

► Potrivit pentru aluminiu, cupru, zinc, alamă, titan, metale neferoase și materiale plastice 

► Suport din plastic curbat la 6° 

► Tip granulație: corindon ceramic  

► Lipire: rășină sintetică  

► Material disc: plastic 

 

TEHNICA DE ȘLEFUIRE 



 TEHNICA DE ȘLEFUIRE 

Polizor unghiular BAG-230-1 CLB, 2400 W Polizor unghiular BAG 125-2 E 1700 W 

Polizor unghiular BAG 125-2 900 W Polizor unghiular BAG 125-2 1300 W 

SPECIFICATII TEHNICE  
Putere nominală: 900 W 

Putere ieșire: 530 W 

Turație mers în gol, max.: 11.500 r/min 

Filet: M 14 

Ø disc: 125 mm 

Ø disc șlefuire: 125 mm 

Ø perie cupă: 75 mm 

Nivel zgomot: 101 dB(A) 

Nivel putere acustică: 90 dB(A) 

Vibrații la polizare brută: 5.0 m/s² 

Vibrații la șlefuire: 1,5 m/s² 

Greutate: 2,0 kg 

Art.-Nr. 217708 

SPECIFICATII TEHNICE  
Putere nominală: 1300 W 

Putere ieșire: 700 W 

Turație mers în gol, max.: 11.500 r/min 

Filet: M 14 

Ø disc: 125 mm 

Ø disc șlefuire: 125 mm 

Ø perie cupă: 75 mm 

Nivel zgomot: 102 dB(A) 

Vibrații la polizare brută: 6.0 m/s² 

Vibrații la șlefuire: 1,5 m/s² 

Greutate: 2,3 kg 

Art.-Nr. 217709 

SPECIFICATII TEHNICE  
Putere nominală: 1700 W 

Turație mers în gol: 2100 - 11500 r/min 

Filet: M 14 

Ø disc: 125 mm 

Ø disc șlefuire: 125 mm 

Ø perie cupă: 75 mm 

Nivel zgomot: 92 dB(A) 

Nivel putere acustică: 103 dB(A) 

Vibrații la polizare brută: 6.0 m/s² 

Vibrații la șlefuire: 1,5 m/s² 

Greutate: 2,4 kg 

Art.-Nr. 217711 

SPECIFICATII TEHNICE  
Putere nominală: 2400 W 

Turație mers în gol: 6.500 r/min 

Filet: M 14 

Ø disc: 230 mm 

Ø disc șlefuire: 230 mm 

Ø perie cupă: 100 mm 

Nivel zgomot: 92 dB(A) 

Nivel putere acustică: 104 dB(A) 

Vibrații la polizare brută: 7,5 m/s² 

Vibrații la șlefuire: 1,5 m/s² 

Greutate: 6,1 kg 

Art.-Nr. 201167 

BERNER | INDUSTRIE 



  

Pânză de fierăstrău reciproc METALline  

Pânză de fierăstrău reciproc SPECIALline Hartmetall 4.0/152 Premium  

► Potrivit pentru fontă, oțel aliat, oțel inoxidabil 

          

LAME FIERĂSTRĂU RECIPROC 

Art.Nr.      Material         Pas dinți      Nr. dinți pe țol      Lungime mm          UA 

363704          HM                   3 mm                  8 T/in                   228                   1/3         

Art.Nr.      Lățime tăiere         Pas dinți      Nr. dinți pe țol      Lungime mm          UA 

363706          1,25 mm                 4 mm                  6 T/in                   152                   1/3         

► Potrivit pentru lemn, lemn cu metal, șuruburi călite și aluminiu 

► Dinți din carbură cu formă de dinte stabilită 

          

Pânză fierăstrău pendular SPECIALline   
► În special pentru oțel inoxidabil 

► Tip comparație Bosch: T 118 AHM 

          
Art.Nr.      Material         Lățime tăiere         Pas dinți      Lungime mm          UA 

372378          HM                   1,3 mm                   1,1                    50                      5 

► Pentru prelucrarea metalelor profesionale în industrie și construcții 

► Trei sortimente de scule de înaltă calitate într-un singur set 

► Burghie în trepte, zencuitoare și tarozi filetare manuală 

          

Cutie albastră 

LIVRARE  
1 x set de burghie trepte HSS, din 3 buc, 4-12/4-20/6-30 mm (Articol nr. 219314) 

1 x set de zencuitoare conice HSS-E 90°, 6 piese 1 x  6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm (Articol nr. 218883) 

1 x set tarozi filetare manuală M3-M12, 15 bucăți, inclusiv burghiu pentru gaură 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm (Articol nr. 932491) 

        Art.-Nr. 249525 



  

GĂURIRE METAL 

Materiale compozite metal, plastic, 

lemn de ex. rame de ferestre și uși 

Mat. plast. armate cu fibre: Kevlar 

materiale plastice termorigide 

materiale termoplastice 

foi de aluminiu 

fontă răcită 

Fontă cenușie/fontă maleabilă/oțel  

Alama -600N/mm2 

Cupru -400N/mm2 

Oteluri inalt aliate -1550 N/mm2    

Hardox (-48HRC), Weldox (-43HRC), 

Titan și aliaje de titan -1200 N/mm2 

Otel arc -1100 N/mm2 

oțel călit -48 HRC 

Oteluri de nitrurare -1200 N/mm2 

șuruburi până la 14.9 

oțel rez la rug și acid - 900 N/mm2 

oțel rez la rug și acid > 900 N/mm2 

Aliaje speciale -1200 N/mm2 

Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy 

șuruburi până la 8.8 

șuruburi până la 10.9 

șuruburi până la 12.9 

Oteluri generale/moale -900 N/mm2 

Oteluri călite -850 N/mm2 

Oteluri călite -1200 N/mm2 

Oteluri pentru scule -1000 N/mm2 

Oteluri generale -1000 N/mm2 

Oteluri generale -1100 N/mm2 

Oteluri generale -1400 N/mm2 

Oteluri cementate -750 N/mm2 

Oteluri cementate - 1200 N/mm2 

Oțeluri de tăiere liberă -850 N/mm2 
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Tip produs 

Denumire burghiu 

Material 

Prindere 

Ø mm 

Unghi vârf 

Șlefuire vârf 

HSS-

CO5 
HSS HSS HSS 

HSS-

CO8 
HSS-

CO6,5 
HSS HSS HSS HSS HSS 

Forjat 

rotund 

Forjat 

rotund 

Forjat 

rotund 
Cruce Bullet Cruce Cruce Cruce Cruce Cruce Cruce 

118 °           118 °            118 °           130 °            130 °            130 °            130 °            130 °           130 °           135 °             130 ° 

1.0 -13.0      10.5-20.0    13.0-30.0    1.0 -13.0      2.5-14.0           6.5            3.0-6.5        1.0-15.0     1.0 -13.0    3.0 -13.0      2.0 -10.0       

cilindrică cilindrică   cilindrică      cilindrică 3 flancuri cilindrică   cilindrică cilindrică 
Redus la 10 

sau 13 mm 
Con 

Morse 

Conectat 

pe ambele 

părți 

STANDARDline: 

TOPline:             

PREMIUMline 

Burghie de bună calitate pentru lucru standard     

Burghie de înaltă calitate pentru aplicații solicitante   

Burghie de înaltă calitate cu performanțe excelente 

de găurire pentru aplicații speciale                

RF = rulou forjat                       

RS = tijă redusă                         

SP = sol cu punct de despicare 

SPA = măcinare punct 

● potrivit 

○ potrivit în anumite condiții 

      ○                  ○                   ○                  ○                   ○                   ○                  ○                   ○                  ○                  ●                   ○ 
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Burghie tip bullet casetă 15-piese Set burghie elicoidale casetă, 25 piese, DIN 338 

Burghie de stânga HSS-E TIN  Casetă burghiu elicoidal, 25 de piese 

Casetă cu burghie elicoidale DIN 338 CO5, 19 piese BERA CLIC+ 1 STANDARDline Burghiu elicoidal 338 

HSS RF BERA Clic+ 

GĂURIRE METAL 

► În special pentru găurirea șuruburilor rupte max. 10.9 

► Acoperirea TIN (nitrură de titan) garantează o durată lungă de 

viață, proprietăți de alunecare îmbunătățite, disipare 

excelentă a căldurii și o tendință scăzută la sudare la rece 

► Aliajul de cobalt garantează rezistență ridicată la căldură, 

durabilitate și duritate 

► Miez de foraj ranforsat si versiune scurta pentru rezistenta 

mare la rupere 

► Unghi vârf: 130° 

          
LIVRARE  
1 x Burghiu stânga HSS-E TIN Ø 3,0 

1 x Burghiu stânga HSS-E TIN Ø 4,0 

1 x Burghiu stânga HSS-E TIN Ø 6,0        

1 x Burghiu stânga HSS-E TIN Ø 7,0 

        Art.-Nr. 165389 

► Execuție vălțuită garantează rezistență ridicată la rupere 

► Toată lungimea de lucru poate fi reascuțită 

► Ø exterior conic previne blocarea piesei de prelucrat 

► Ø miezului în creștere înspre coadă oferă stabilitate ridicată și 

rezistență ridicată împotriva forțelor de impact și a forțelor laterale 

► Unghi vârf: 118° 

          

                                       LIVRARE  
25 burghie elicoidale HSS DIN 388 1,0 – 13,0 

din 0,5 mm în 0,5 mm într-o carcasă de 

plastic                                                              

Art.-Nr. 008367 

LIVRARE  
87 x burghie elicoidale                

DIN 338                       

STANDARDline  Ø 2,0 - 10,5 din 

0,5 mm în 0,5 mm                                              

în BERA CLIC+ Nr. 1                       

 

Art.-Nr. 102978 

LIVRARE  
19 x burghie elicoidale CO5          

DIN 338                                      

PREMIUM Ø 1,0 - 10,0 mm din 0,5 

mm în 0,5 mm in cutie de plastic  

 Art.-Nr. 367277 

LIVRARE  
25 x burghie elicoidale CO5      

DIN 338                                  

TOPline Ø 1,0 - 13,0 mm            

din 0,5 mm în 0,5 mm                  

in cutie de plastic                      

 

Art.-Nr. 130748 

LIVRARE  
15 x burghie cu Bullet similar   

DIN 338                                      

PREMIUM Ø 3,0 - 10,0 mm         

din 0,5 mm în 0,5 mm                   

in cutie de metal                        

 

Art.-Nr. 008501 



  
GĂURIRE METAL 

Burghiu carotă HSS TiAlN 

Casetă zencuitoare conice TiAlN  

Burghiu carotă HSS 

► Pentru execuția găurilor de trecere în metal până la o 

duritate de 900 N/mm²  

► Burghiu de calitate din oțel HSS 

          
SPECIFICATII TEHNICE  
Montare: tijă Weldon 19 mm (3/4”)    

Adâncime maximă de tăiere: 30 mm 

Art.Nr.      Ø în mm    Lungime de lucru       Lungime    UA 

053762          12                 30 mm                     63 mm        1 

053766          16                 30 mm                     63 mm        1 

053768          18                 30 mm                     63 mm        1 

053770          20                 30 mm                     63 mm        1 

053772          22                 30 mm                     63 mm        1 

053774          24                 30 mm                     63 mm        1 

053777          26                 30 mm                     63 mm        1 

053779          28                 30 mm                     63 mm        1 

053781          30                 30 mm                     63 mm        1 

053780          32                 30 mm                     63 mm        1 

053764          14                 30 mm                     63 mm        1 

Art.Nr.      Ø în mm    Lungime de lucru       Lungime    UA 

056191          18                 30 mm                     63 mm        1 

056193          22                 30 mm                     63 mm        1 

056195          26                 30 mm                     63 mm        1 

056197          30                 30 mm                     63 mm        1 

056198          32                 30 mm                     63 mm        1 

056189          14                 30 mm                     63 mm        1 

056188          12                 30 mm                     63 mm        1 

056190          16                 30 mm                     63 mm        1 

056192          20                 30 mm                     63 mm        1 

056194          24                 30 mm                     63 mm        1 

056196          28                 30 mm                     63 mm        1 

► Pentru execuția găurilor de trecere în oțel, oțel inoxidabil 

până la o duritate de 1200 N/mm²  

► Acoperire TiAlN pentru o durată mai mare de viață  

          
SPECIFICATII TEHNICE  
Montare: tijă Weldon 19 mm (3/4”)    

Adâncime maximă de tăiere: 30 mm 

► Acoperire TiAlN potrivită pentru prelucrarea uscată 

► Aplicabil universal pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, Hardox 

► Geometrie de tăiere optimizată prin împărțire armonioasă 

► Durată de viață mai mare cu până la 50% 

► Adâncire cu până la 25% mai rapidă 

► Funcționare extrem de lină 

 

         Art.-Nr. 340827 

          

                                       GEOMETRIE NOUĂ 

DE TĂIERE 

TiAlN – PREMIUM 

ACOPERIRE SUPRAFAȚĂ 

PROCES DE LUCRU 

OPTIMIZAT 

SISTEM           

PATENTAT ROTASTOP   
MAI EFICIENT 
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Burghie în trepte HSS  

► Vârf despicat, fără perforare centrală și fără găurire prealabilă 

► Zona de rupere a marginilor permite găurirea și debavurarea pe ambele părți fără schimbarea sculelor 

► Rotunjire şi debavurare automate la fiecare trecere la următorul diametru mai mare 

► Nu este nevoie să re-măsuraţi datorită diametrului de găurire lizibil în canelură 

 

GĂURIRE METAL 

Diametrul de găurire 

ștanțat cu laser 

Șanţ spiralat 

Șlefuire margini 

Vârf despicat 

Tijă cu 3 flancuri 

(burghiu în trepte HSS 

neacoperit) 

Cu ax ROTASSTOP® 

(burghiu în trepte HSS 

acoperit cu TiAlN) 

► 3 burghie în trepte HSS Ø 4 – 12, 4 – 20, 

6 – 30 mm, in cutie de plastic 

 

         Art.-Nr. 219314 

 

          

Set burghiu în trepte HSS 3 piese Burghie în trepte HSS cu acoperire din TiAlN 

► Găurirea tablei, profilelor și țevilor din oțel inoxidabil de până la 5 

mm grosime  

► Acoperirea TiAlN (nitrit de titan și aluminiu) garantează o durată 

lungă de viață datorită durității suprafeței 

► Tija de foraj specială previne alunecarea în mandrina și oferă o 

transmisie optimă a puterii 

► Cu punct de despicare, fără perforare centrală și fără găurire 

prealabilă (chiar și pe țevi) 

► Cu întrerupător de margini 

 

          

Art.         Interval         Nr.         Înălțime      Diametru          Lungime          UA 

171318        4 - 12              9                 5                  6                        80                  1 

Nr.           găurire        găuri        treaptă            tija                   mm               buc. 

171320        6 - 30            13                 4                 10                       98                  1 

171319        4 - 20              9                 4                  8                        67                  1 



  GĂURIRE METAL 

Carotă HM, metal dur 

► Potrivit pentru V2A/V4A, fier, oțel, cupru, bronz, aluminiu, alamă, zinc, plastic, țesătură armată 

(GRP), gips și plăci ușoare de construcție, PAL, materiale pe bază de lemn, PVC 

► Evacuare bună a așchiilor datorită unghiului pozitiv cu șlefuire specială al dinților 

► Utilizarea uleiului de găurit și de tăiere crește viteza de tăiere și durata de viață 

► Burghiul de centrare interschimbabil 

          
SPECIFICATII TEHNICE  
Grosimea materialului: până la 4 mm  

Grosimea materialului la VA: 2 mm      

Adâncime de tăiere: 20 mm 

Art.Nr.   Ø în mm    Turație oțel    Turație inox     Turație alamă        Turație aluminiu    UA 

103398        32            500 U/min       350 U/min         450 U/min                 500 U/min          1 

103399        35            450 U/min       320 U/min         410 U/min                 500 U/min          1 

103400        42            400 U/min       280 U/min         360 U/min                 440 U/min          1 

Carote bimetal HSS în sistem valiză BERA Clic+  

LIVRARE  
1 x tijă hexagon mic A1 14-30 mm                                                                 

1 x tijă hexagon A2 cu dimensiunea 32-152 mm                                         

1 x burghiu ghidaj HSS Ø 6,35 mm V 4A                                                      

14 x carote HSS BI-Metal 14 până la 83 mm                                                         

1 x BERA CLIC+ 1 inlet pentru carote și 1  capac protecție                      

 

Art.-Nr. 103138 
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FREZARE METAL 

Freză din metal dur 

► Potrivit pentru îndepărtarea precisă și rapidă a materialului 

► Pentru utilizarea cu mașini electrice și cu aer 

► Dantura universală Megacut pentru performanțe ridicate de tăiere, formare scurtă de așchii și calitate foarte bună a suprafeței 

► Dinții speciali din carbură previn înfundarea 

► Concentricitate ridicată pentru rulare lină 

          

Freză din metal dur SPG  

Art.Nr.      Ø cap    Lungime cap       Ø  tijă    Lungime totală 

145676      6 mm        16 mm              6 mm           50 mm 

145673   12,7 mm    25,4 mm            6 mm           70 mm 

145675     10 mm       20 mm              6 mm           65 mm 

Art.Nr.      Ø cap    Lungime cap       Ø  tijă    Lungime totală 

150508      3 mm        14 mm              3 mm           38 mm 

145672      8 mm        20 mm              6 mm           65 mm 

150510      6 mm        16 mm              6 mm           60 mm 

145671    10 mm        20 mm              6 mm           65 mm 

145666    12,7 mm    25,4 mm            6 mm           70 mm 

150516    10 mm        20 mm              6 mm           65 mm 150519      8 mm          7 mm               6 mm           52 mm 

Art.Nr.      Ø cap    Lungime cap       Ø  tijă    Lungime totală 

150515      6 mm        16 mm              6 mm           50 mm 

145667      8 mm        20 mm              6 mm           65 mm 

145668    12 mm        20 mm              6 mm           65 mm 

150520    12 mm        20 mm              6 mm           70 mm 

Art.Nr.      Ø cap    Lungime cap       Ø  tijă    Lungime totală 

150518      3 mm        2,5 mm              3 mm           38 mm 

145669      6 mm        5,5 mm              6 mm           50 mm 

145664    10 mm        9,5 mm              6 mm           53 mm 

024472    12 mm         12 mm              6 mm           55 mm 

Freză cilindrică din carburi HM 

Freză din carburi WRC, format cilindric, 6 mm, HM Freză sferică din carburi KUD 

Set freze din metal dur 5 buc.  

LIVRARE  
1 x câte 1 freză din metal dur cilindru 12 mm, bilă rotundă 12 mm, bilă 

12 mm, cilindru rotund 12 mm, arc ascuțit 12 mm  

 

Art.-Nr. 175741 

► Dantură încrucișată 

► Tijă 6 mm 

          



  
FILETARE 

Tarod de mașină Forma B 

► Pentru tăierea filetelor interioare pentru găuri de trecere 

► Cu tăiere ondulată pentru o suprafaţă curată 

► Filet standard metric, material HSS-E 

          

► 7 Tarozi de mașină cu o singură tăiere DIN 371 M3 - 

M10 și DIN 376 M12 în carcasă din plastic 

 
         Art.-Nr. 186722 

 

DIN 371: cu ax ranforsat 

          

DIN 376 cu ax de transmisie         

                                       

Casetă tarozi de mașină Forma B  

Art.Nr.      Dimensiune   Mărime    Lungime     Ø  gaură centrare     

224685           M 3             0,5 mm       56 mm                 2,5 

186719           M 20             2,5mm      140 mm               17,5 

186718           M 18             2,5 mm     125 mm               15,5 

257150           M 16             2,0 mm     110 mm               14,0 

257125           M 14             2,0 mm     110 mm               12,0 

224855           M 12           1,75mm     110 mm               10,2 

224804           M 10            1,5mm      100 mm                8,5 

224790           M 8            1,25 mm      90 mm                 6,8 

224774           M 6             1,0 mm       80 mm                 5,0 

224766           M 5             0,8 mm       70 mm                 4,2 

224693           M 4             0,7 mm       63 mm                 3,3  

224863           M 3             0,5 mm       56 mm                 2,5 

257176           M 16            2,0 mm     110 mm               14,0 

257168           M 14            2,0 mm     110 mm               12,0 

225088           M 12           1,75mm     110 mm               10,2 

225070           M 10            1,5mm      100 mm                8,5 

225053           M 8           1,25 mm       90 mm                 6,8 

224910           M 6             1,0 mm       80 mm                 5,0 

224880           M 5             0,8 mm       70 mm                 4,2 

224871           M 4             0,7 mm       63 mm                 3,3  

Art.Nr.      Dimensiune   Mărime    Lungime     Ø  gaură centrare     

DIN 371: cu ax ranforsat 

          

DIN 376 cu ax de transmisie         

                                       
Casetă tarozi de mașină spirală spre dreapta 

Tarozi de maşină pentru fasonare spirală 

spre dreapta 

► Pentru tăierea filetelor interioare pentru găuri înfundate 

► Tăiere cu 2 viteze pentru găuri înfundate 

► Spirală dreapta 35° 

► Fabricat din oțeluri HSS-E     

          

► 7 Tarozi de mașină cu o singură tăiere DIN 371 M3 - 

M10 și DIN 376 M12 în carcasă din plastic 

 

         Art.-Nr. 186728 
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FILETARE 

LIVRARE  
Tarozi manuali DIN 352 M3–M12, tarod de degroşare, tarod intermediar, tarod de finisare 

Tarozi de maşină DIN 371 Forma B M3–M10, DIN 376 Forma B M12 

Filiere pentru tăierea filetelor DIN 223 M3–M12 

Tuburi DIN 223 M3–M12 

Suporturi pentru filiere DIN 225, 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14 

Chei reglabile pentru tarozi DIN 1814 dimensiunea 1 şi dimensiunea 2 

Burghie elicoidale DIN 338 Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm 

Debavurator manual 12,4 mm 

Filet manual 

Suport unelte mărimea 2 

Pastă de găurire 20 g 

Şurubelniţă 

Lere filete 

 

Art.-Nr. 187040 

Sortiment pentru tăierea filetelor M3–M12 64 buc. 

► Inserție detașabilă din spumă pentru depozitare în sistemele de rafturi/cărucioare de atelier 

► Cutie antiderapante care poate fi stivuită 

► Filet metric standard 

► Material: HSS 

          

                                       



  
FILETARE 

Set tarozi filetare manuală DIN 352  

► Pentru tăierea filetului interior pentru găuri de trecere şi 

înfundate 

► Filet metric standard, material HSS 

► Conţine tarod de degroşare, tarod intermediar şi tarod 

de finisare 

          

Art.Nr.      Dimensiune   Mărime     Lungime     Ø  gaură centrare     

045730           M 3             0,5 mm       40 mm                 2,5 

223743           M 20           2,5 mm       95 mm               17,5 

223212           M 18           2,5 mm       95 mm               15,5 

045837           M 16           2,0 mm       80 mm               14,0 

045810           M 12         1,75 mm       75 mm               10,2 

045802           M 10           1,5 mm       70 mm                 8,5 

045780           M 8           1,25 mm       56 mm                 6,8 

045764           M 6             1,0 mm       50 mm                 5,0 

045756           M 5             0,8 mm       50 mm                 4,2 

045748           M 4             0,7 mm       45 mm                 3,3  

045772           M 7             1,0 mm       50 mm                 6,0 

223760           M 24           3,0 mm     110 mm               21,0 

223751           M 22           2,5 mm     100 mm               19,5 

 

Sortiment pentru tăierea filetelor 

► Pentru tăierea filetelor interioare și exterioare 

          
LIVRARE  
Câte 1 tarod pentru filetare manuală HSS M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 

Câte 1 filieră HSS M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 

Câte 1 suport pentru filiere 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14 

Câte 1 port-tarod nr. 1 + nr. 2 

Câte 1 burghiu carotă HSS-G 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 

Câte 1 ghidaj pentru filiere M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 

Manual de filetare 

Câte 1 suport de scule nr. 1 și nr. 2 

Art.-Nr. 335573 

Sortiment tarozi filetare manuală Spumă de tăiat și găurit 

► Pentru filetare manuală DIN 352 M3-M12 

 

         Art.-Nr. 932491 

 

► Spumă de tăiere pentru găurire, filetare, strunjire, 

zencuire și frezare de metale, aluminiu, alamă, oțel 

inoxidabil pentru operațiuni de tăiere ușoară până 

la grea 

 

         Art.-Nr. 407916 
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SETURI DE PIULIȚE FILETATE 

CUT NUT 

Piulițe hexagonale pentru tăierea filetelor exterioare 

în spații înguste 

SPAȚII ÎNGUSTE  

Datorită dimensiunilor reduse, tăierea filetului 

simplă și precisă este posibilă chiar și în spații 

foarte restrânse. 

PRACTIC  

Tăierea filetului este posibilă cu ajutorul unei 

chei combinate fixă-inelară, clichet sau clește. 

Nu este necesar un suport separat! 

PRECIS   

Cu o canelură specială de ghidare în piuliță, 

filetul este întotdeauna tăiat drept. Pentru a 

fileta până la capătul unui șurub, pur și simplu 

rotiți piulița la 180°. 

EXEMPLE DE APLICARE  

Șuruburi pe chiulasă, evacuare și galerie de 

admisie. 

Set de piuliţe de tăiere Cut-Nut, HSS, filet metric 

LIVRARE  

Câte 1 x Cut Nut M6, M8, M10, M12 

Art.-Nr. 018353 

Set de piuliţe de tăiere Cut-Nut, HSS, filet metric 

LIVRARE  

Câte 1 x Cut Nut M8 x 1,0; M10 x 1,25; M12 x 1,5; 

M14 x 1,5 

Art.-Nr. 032535 

Oferim o gamă largă de piulițe 

pentru filetare de la M5-M20! 

FILETARE 

Canal de ghidare integrat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tratament de 

suprafață  



  

Disc abraziv din fibră vulcanică  

► Liant: Răşină sintetică 

► Bază material abraziv: Fibră vulcanică 

► Tip granule: Corindon normal, închis 

► Ø 115 mm în granulație P 24 până la P 100 

► Ø 125 mm în granulație P 24 până la P 120 

► Ø 180 mm în granulație P 24 până la P 100 

 

► Liant: Răşină sintetică 

► Bază material abraziv: Fibră vulcanică 

► Tip granule: Cubitron triunghiular II ceramic 

 

Disc din fibră vulcanică 3M® Cubitron® II Ceramică 

987C 

Disc din fibră vulcanică 3M® Cubitron® II Ceramică 982C 

Art.Nr.      Ø  ext.        Granulație     

Art.Nr.                    Ø  ext.                    Granulație                 U.A. 

338230         115                  P 36 

338242         125                  P 80 

338243         125                  P 60 

338244         125                  P 36 

338228         115                  P 80 

338229         115                  P 60 

156922                     115                            P 36                         25 

156930                     115                            P 60                         25 

177887                     125                            P 80                         25 

► Liant: Răşină sintetică 

► Bază material abraziv: Fibră vulcanică 

► Tip granule: Cubitron  II ceramic 

 

Art.-Nr. 050861   Ø 125 mm P40 

Disc de curățare 3M 3M 115 mm, cu disc de suport integrat 

Suport de cauciuc pentru discuri din fibre 

vulcanice şi discuri ZEC 

► Îndepărtarea ruginii, a vopselei, a protecției caroseriei și a altor acoperiri ale metalelor 

► Pentru montarea directă pe polizoare unghiulare 

 

► Placa de cauciuc cu suport M14 pentru polizoare unghiulare 

► Turație maximă 13.000 rpm 

 

         Art.-Nr. 117730   Ø ext. 115 mm                                                                                                 

         Art.-Nr. 193720   Ø ext. 125 mm 

         Art.-Nr. 117811   Ø ext. 178 mm 

                                       

Art.Nr.        Ø  ext.         Culoare        Turație max                 U.A. 

144125          115               negru          5000 U/min                    1 

405722          115                 lila             5000 U/min                   1/5 

TEHNOLOGIE DE ȘLEFIRE – FINISARE 



  CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR 

Nitro-diluant A1 

► Aplicabil universal pentru 

lucrările de vopsire 

► Îndepărtează reziduurile de lac 

si vopsea 

► Putere mare de dizolvare 

 

► Pentru îndepărtarea ulei și grăsimi 

► Degresant pentru suprafete metalice 

► Se evaporă rapid 

► UA:1/12 buc 

 

         Art.-Nr. 084416 

 

Art.Nr.     Cantitate       U.A. 

405722         1 l                1 

147966        30 l                  1 

026700         5 l                   1 

042901        500 ml          1/30 

245455        30 l               1 

243637         5 l                1 

Art.Nr.     Cantitate       U.A. 

136228        60 l                  1 

Soluție de curățat frâne 

► Curăţarea şi degresarea sistemelor de frânare şi a pieselor 

metalice murdare 

► Elimină rapid praful de frână și ambreiaj, ulei, grăsime și 

reziduuri de murdărie 

 

Soluție de curățat cu acetonă, 1 l Degresant special 500 ml 

Soluție de curățat pentru service, 500 ml Detergent universal, 1 l 

► Înlătură fără probleme murdăria persistentă, praful 

de frână și ambreiaj, rășină, ulei, grăsime și 

reziduuri de murdărie 

► Se evaporă rapid fără a lăsa reziduuri 

► Nu conține propulsor inflamabil (aerosol) 

► Comportament testat la explozie și incendiu 

 

         Art.-Nr. 052683 

 

          

                                       

 

► Potrivit pentru curățarea suprafețelor înainte și 

după lucrările de lipire sau etanșare 

► Nu atacă vopseaua dacă este lăsată pe o perioadă 

scurtă de timp 

► Elimină reziduurile de ulei, grăsime și silicon 

► De asemenea, potrivit pentru diluarea multor 

produse Berner 

► Fără silicon 

 

         Art.-Nr. 014795 

 

          

                                       

 

► Elimină reziduurile de ulei, grăsime și murdărie 

► Non-coroziv 

► Nu atacă piesele din cauciuc și plastic 

► Fără plumb, cadmiu, acetonă, substanțe toxice și 

corozive 

► Fără silicon 

 

         Art.-Nr. 407948 
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CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR 

Soluție activă de curățare aluminiu și PVC 

► Curăţare eficientă şi temeinică a 

aluminiului, PVC-ului, cromului, plasticului, 

emailului 

► Nu este agresiv cu lacuri și vopsele 

► Are efect antistatic și de respingere a 

murdăriei 

► Conținut: 400 ml 

 

         Art.-Nr. 013792 

 

Substanță îndepărtare etichete NSF K3 

► Dizolvarea și îndepărtarea rapidă a reziduurilor 

de adeziv de pe benzi adezive, autocolante, 

adeziv pentru etichete, etc. 

► Putere bună de dizolvare pentru gumă de 

mestecat, ceară și depuneri 

► Compatibilitate foarte bună cu materialele 

► Fără silicon 

► Conținut: 500 ml 

 

         Art.-Nr. 367943 

 

Micro Stretch moale 

Inox Clean 

Burete Power Premium  Spray pentru oțel inoxidabil 

► Potrivit pentru curățarea, îngrijirea și protecția 

suprafețelor din oțel inoxidabil într-o singură 

operațiune 

► Înlătură praful, murdăria, amprentele și petele 

dintr-o singură mișcare, fără a lăsa urme 

► Folia de protecție de lungă durată lasă apa să 

se scurgă și previne readerarea murdăriei 

► Are efect antistatic 

► Testat de Institutul de Igienă 

► Fără silicon 

► Conținut: 400 ml 

 

         Art.-Nr. 160366 

 

► Potrivit pentru îndepărtarea murdăriei persistente 

► Ușor de curățat, se poate spăla la mașină de aproximativ 100 de 

ori de la 30 °C la 90 °C 

► Material: poliester 

► Dimensiuni: 115x80x25 mm 

► UA: 4 bucăți/pachet 

         Art.-Nr. 358532 

► Pentru curățarea uscată și umedă, poate fi utilizat cu 

și fără agenți de curățare 

► Lavabil de peste 100 de ori 

► Lxl: 400x400 mm 

► UA: 5 bucăți/pachet 

         Art.-Nr. 056387 

 

► Lavete de curățare umede, în special pentru suprafețe metalice 

► Pentru curățarea și lustruirea oțelului inoxidabil, alamă, cupru, crom, 

aluminiu și ceramică 

► Înlăturați fără efort petele, amprentele și depunerile 

► Previne coroziunea și formarea petelor de apă 

► Păstrează strălucirea oțelului inoxidabil 

► Conținut: 30 șervețele 

         Art.-Nr. 084839 

 



  

Spray grund adeziv Grund protecţie la rugină 

Spray inox  Spray zinc 

Spray zinc-aluminiu gri argintiu 

► Protecție pe termen lung pentru toate 

suprafețele metalice 

► Rezistență ridicată la apă, sare și influențe 

meteorologice 

► Rezistent la abraziune și rezistent la 

benzină 

► Aderență foarte bună la toate metalele 

► Conductivitate bună pentru sudurile în 

puncte 

► Uscare DIN 53150: 15 min 

► Timp de atingere: 60 min 

► Conținut: 400 ml 

         Art.-Nr. 407707 

 

          

PROTEJAREA SUPRAFEȚELOR 

► Protecție pe termen lung pentru toate 

suprafețele metalice 

► Rezistent la temperatură: de la -30 °C la 

+500 °C 

► 98% zinc pur 

► Culoare: gri 

► Conținut: 400 ml 

         Art.-Nr. 042932 

► Rezistent la temperatură: -35 °C până la 

+100 °C 

► Repararea și protecția pieselor din oțel 

inoxidabil și metal 

► Oferă suprafețelor un luciu metalic 

► Rezistență mare la abraziune 

► Conținut: 400 ml 

         Art.-Nr. 335528 

 

► Protecția permanentă a metalelor împotriva 

ruginii 

► Rezistent la intemperii, rezistent la apa de 

mare, ulei si benzină 

► Insensibil la gazele de ardere și vaporii de 

amoniac 

► Culoare: maro roșcat 

► Conținut: 400 ml 

         Art.-Nr. 042924 

 

► Suport universal pentru suprafețe metalice 

și toate vopselele de marcă cunoscută 

► Rezistent la abraziune, benzină și coroziune 

► Rezistent la temperatură: -30 °C până la 

+100 °C 

► Culoare: gri 

► Conținut: 400 ml 

         Art.-Nr. 042921 

BERNER | INDUSTRIE 

Spray de aluminiu 

► Protecție împotriva coroziunii pentru 

platformele de camion, carcase de mașini, 

tehnologie ventilație și aer condiționat 

► 99 % aluminiu pur 

► Protecție catodică împotriva coroziunii 

► Capacitatea de sudare la fața locului prin 

conductivitate specifică 

► Uscare totală: 12 ore 

► Timp de atingere: 30 până la 40 minute 

► Conținut: 400 ml 

         Art.-Nr. 042923  

 

 

          



  
SPRAYURI DE VOPSEA 

Spray vopsea în culori RAL 

► Rezistent la coroziune 

► Rezistență mare la abraziune 

► Flux bun și uscare rapidă 

► Conținut: 400 ml 

         Art.-Nr. 042913 

 

► Pentru retușarea vopselei deteriorate și ca strat 

superior pe suprafețele amorsate 

► Rezistent la abraziune și spălare auto 

► Flux bun și uscare rapidă 

► Rezistență la temperatură: -35 °C până la +100 °C 

► Aderență foarte bună la toate amorsele disponibile 

în comerț 

          

► Vopsea spray universală cu proprietăți foarte bune de protecție împotriva ruginii 

► Opacitate ridicată datorită conținutului ridicat de pigment de culoare cu gradient de culoare bun 

► Acoperire foarte bună a marginilor 

► Cap de pulverizare cu ventilator reglabil 

► Rezistent la intemperii și UV 

► Rezistent la impact, șocuri și abraziune 

► Uscare rapidă 

► Rezistență la temperatură: -35 - 100 °C 

          

► Cap de pulverizare reglabil de schimb pentru spray-

urile de vopsea Culori RAL, power, etc. 

► Cu duza de ieșire rotativă, lățimea modelului de 

pulverizare poate fi reglată individual 

 

         Art.-Nr. 055244 

 

          

Spray vopsea Power 

Art.Nr.       Culoare                                               Cantitate       U.A. 

061541         RAL 716, gri antracit                          400 ml         1/15 

165019         testa di moro                                      400 ml         1/6 

166127         maro anodic                                        400 ml         1/6 

046979         RAL 6005, verde moos                      400 ml         1/15 

147536         RAL 9002, alb gri                                400 ml         1/6 

042926         RAL 9005, negru mat                         400 ml         1/15 

089857         RAL 9005, negru lucios                      400 ml         1/15 

220418         RAL 9010, alb pur                               400 ml         1/15 

150638         RAL 3000, roșu foc                             400 ml         1/15 

147136         RAL 9016, alb trafic                            400 ml         1/15 

046978         RAL 9006, aluminiu mat                    400 ml         1/15 

176065         RAL 7021, gri negru                            400 ml         1/15 

173620         RAL 3020, roșu trafic                          400 ml         1/15 

040535         RAL 9011, negru grafit                       400 ml         1/15 

150636         RAL 9010, alb lucios                           400 ml         1/15 

104793         RAL 2011, portocaliu                          400 ml         1/15 

147534         RAL 5017, albastru trafic                   400 ml         1/15 

Art.Nr.       Culoare                                             Cantitate       U.A. 

027899      RAL 1032, galben mătură                400 ml          1/15 

027898      RAL 2002, portocaliu sânge            400 ml          1/15 

027897      RAL 9005, negru mat                        400 ml          1/15 

027895      RAL 9010, alb pur                              400 ml          1/15 

027901      RAL 7043, gri trafic b                        400 ml          1/15 

028356      RAL 9002, alb gri                               400 ml          1/15 

027900      RAL 5010, albastru gențian             400 ml          1/15 

Cap pulverizator Lac acrilic transparent 



 

Tehnici de fixare 



  
FIXARE CHIMICĂ 

MULTICOMPOUNDsystem 

► În zidărie/cărămidă plină și perforată, precum și beton celular 

► Pentru beton fisurat și nefisurat, precum și pentru zidărie 

► Pentru conexiunile ulterioare de armare (nu se aplică la UNI PLUS WE) 

► Pentru montaj distanțat cu TMfix 

          

UNI PLUS S, UNI PLUS și UNI PLUS WE 

MORTARUL COMPOSIT CARE POATE CHIAR TOTUL! 

Sistem flexibil de lipire pentru ancorare: 

UNI PLUS - Multifuncțional cu note de top 

UNI PLUS S - Modelul entry-level cu aprobare 

UNI PLUS WE - Polivalentul pentru sezonul rece 

  Art.-Nr. 240315     300 ml 

Art.-Nr. 117579     300 ml                 

Art.-Nr. 177823     410 ml 

► Aprobat pentru ancorare până la -10 °C în subsol 

         Art.-Nr. 177824     410 ml 

ACCESORII DISPONIBILE  
Art.-Nr. 184393     Tub de amestecare pentru MCS Uni Plus 

 

 Pistol cartușe MCS Pistol pentru cartușe 18:1  

► Pentru cartușe de 380 și 410 ml 

         Art.-Nr. 908312 

► Pentru cartușe de 310 ml 

         Art.-Nr. 343034 



  DIBLURI ȘI ANCORE  
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Fixare chimică                                                                                                    Art.-Nr.         Caracteristici                                             Materiale de construcții                           Material         Aprobare 

Material de fixare pentru mortar compozit                                                 Art.-Nr.         Caracteristici                                             Materiale de construcții                           Material         Aprobare 

Fixare cu ancore                                                                                                Art.-Nr.         Caracteristici                                             Materiale de construcții                           Material         Aprobare 
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Diblu lichid 

LIQUIDfix 
094183 

117579 

177823 

240315 

245347 

245349 

177824 

Utilizare simplă și rapidă: 

șuruburile pot fi înșurubate 

Mortar 

MULTICOMPOUND 

system 

Mortar 

MULTICOMPOUND 

system  Brick 

Mortar chimic 

MCS Uni Plus 

MCS Uni Plus S 

Mortar adeziv        

MCS Uni Plus Winter 

Mortarul compozit 

pentru sezonul rece 

Polivalentele cu forțe de 

reținere  impresionante cu 

ajutorul tijelor filetate  

Mortare clasice pentru 

ziduri din cărămidă 

Fixare universală în 

beton și zidărie 

207812 

081300 

080531 

080583 

080480 

080467 

080590 

114164 

114262 

136706 

080526 

080381 

080460 

154902  

080536 

341198 

341242 

792780 

În combinație cu Mortar compozit 

MCS Uni Plus/Brick, MCS Plus E 

Simplex 

BA/BA-U 

Tub metalic perforat 

Ancoră percuție BE  

Ancoră pentru sarcini 

mari SHIELDanchor 

Mortar compozit MCS Uni Plus/Brick 

Ancoră. MCS Plus A sau manșon cu 

În combinație cu Mortar compozit 

MCS Uni Plus/Brick, BCA 

În combinație cu Mortar 

compozit MCS Uni Plus/cărămidă 

Ancorare în combinație cu mortar 

compozit MCS Uni Plus/Brick 

Tub perforat 

MCS plus H 

Bucşă cu filet interior 

MCS Plus I 

Bucşă cu filet interior 

MCS Plus E  

Tije ancore oțel  pentru 

MCS Uni Plus 

Ancoră cu înșurubare 

MMS-plus 

Ancore pentru 

sarcini mari BHA 

Tip S 

Simplex BAZ 

Ancoră BCA BPX-I 

Ancoră tip cui 

BNA 

Ancora cu filet interior 

omologată 

Suspendarea sarcinilor 

medii-grele 

Pentru ancorarea în beton a 

balustradelor, structurilor din oțel  

Ancore cu șuruburi pentru zona 

de presiune în toate variantele 

Cea mai ușor ancoră de montat. 

Se extinde automat la înfiletare. 

Original 

Pentru ancorare mașini, structuri 

metalice, scări de incendiu 

jgheaburi metalice 

Cele mai mari forțe de reținere 

permise în betonul celular 

(comparabil cu mortarul compus) 

Legendă: PP - polipropilenă                N - nylon             √ - potrivit                  (√) -  potrivit condițional 
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Legendă: PP - polipropilenă                N - nailon             √ - potrivit                  (√) -  potrivit condițional 

DIBLURI ȘI ANCORE  
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014611 
Diblu universal 

EXPERTfix 

Diblu clasic pentru materiale de 

constructii solide 

Fixare rapidă și ușoară                                                                                      Art.-Nr.         Caracteristici                                             Materiale de construcții                           Material         Aprobare 

Fixare în ghips carton                                                                                        Art.-Nr.         Caracteristici                                             Materiale de construcții                           Material         Aprobare 

141153 

113841 

175553 

101625 

042820 

113556 

048009 

113778 

Diblu de impact, rapid și 

profesionist 

364185 

215665 

215695 

174830 

404466 

010031 

Nit RIVETfix 
Pentru profiluri metalice de 

toate tipurile. 

Montaj extrem de simplu, combinat 

cu sarcini mari în betonul celular 
Diblu beton poros PBfix 

Sistem de montare pe cadru cu 

putere de prindere impresionantă 

Diblu modern de înaltă tehnologie 

cu expansiune în 4 puncte 

Diblu profesional cu expansiune 

în patru puncte  

Dibluri universale 

UNIVERSALfix  

Diblu pentru toate materialele 

de construcție. 

Dibluri universale BXfix 

Dibluri universale CLASSICfix 

Diblu ISOdrill TOP 

Atașament flexibil cu clemă de 

prindere individuală 

Diblu universal BXRfix 

Diblu de percuție 

FLASHfix 

Conexiune rapidă cu vârf de 

diblu fără găurire prealabilă 

Diblu cilindric pentru fixare în 

izolație 

Ancoră pentru cavitate pentru 

ancorare precisă și sigură 

Fixare rapidă cu guler subțire 

Mecanismul cu arc asigură o 

autonomie în ancorarea în orice 

poziție 

Diblu pentru gips-carton EXPRESSdrill 

Diblu pentru gips-carton SPEEDdrill 

Diblu cu arc 

KLAPfix 

Ancoră metalică CAVITYfix 

cu şurub 

Dibluri pentru materiale 

cu goluri BSTfix 



  DIN-URI ȘI PIESE STANDARD  

Șuruburi pentru lemn 

cu aprobări ETA 

Șuruburi pentru lemn 

și PAL 

Șuruburi pentru lemn  Șuruburi pentru tablă Șuruburi pentru gips-

carton 

Șuruburi de foraj 

DIN 7981 / DIN 7982 / 

DIN 7983 

Șuruburi pentru tablă 

DIN 968 / DIN 7976 

Șuruburi pentru tablă 

cu aripi de frezare / 

DIN 7504 
DIN 571 EASYclassic 

EASYtop 

Șuruburi de suspendare 

EASYfast WAVE 

EASYfast 

Șuruburi pentru lemn și tablă 

Șuruburi metrice 

DIN 85 / ISO 7380 / 

asemănătoare ISO 7380 

DIN 913 / DIN 914 / 

DIN 915 / DIN 916 

Șuruburi cu cap bombat 

DIN 84 / DIN 912 / 

DIN 6912 / DIN 7984 

Șuruburi cilindrice 
Șuruburi cu cap 

înecat 

Șuruburi de siguranță 
Șuruburi cu cap 

înecat semirotund  

DIN 976-1 

Șuruburi hexagonale 

cu flanșă zimțată 

DIN 963 / DIN 965 / 

ISO 10642 (DIN 7991) 

DIN 601 / DIN 931 / DIN 

960 / ISO 4014 / DIN 6921 

Știft filetat Șuruburi hexagonale 

cu filet parțial 

DIN 933 / DIN 961 / 

ISO 4017 

Șuruburi hexagonale 

cu filet complet 

Șuruburi cu cap 

semirotund 
Tije filetate 

DIN 964 / DIN 966 DIN 7985 

DIN 935-1 / DIN 937 

Piulițe de siguranță  Piulițe de siguranță 

cu flanșă zimțată 

DIN 980 / DIN 982 / 

DIN 985 

Mufă filetată 

hexagonală  
Piulițe crestate  Piuliță cu cap înfundat  

DIN 439-2 / DIN 934 / DIN 

936 / ISO 4032 / DIN 6923 

Piulițe hexagonale 

DIN 917 / DIN 1587 

Piulițe 

BERNER | INDUSTRIE 



  

Șaibe elastice Șaibe Șaibe de caroserie  

DIN 125-1 / DIN 440 / 

DIN 1052 / DIN 6340 / 

DIN 7349 / DIN 9021 

DIN 6797 / DIN 6798 

Șaibe dințate  

DIN 127 / DIN 128 / 

DIN 7980 

Șaibe de blocare Schnorr / 

Nordlock / Șaibe de 

blocare Teckentrupp 

Piulițe captive  

Nituri expansive / 

nituri de uz general / 

nituri din plastic 

Nituri pop de înaltă 

rezistență / Nituri 

mega bolt 

Nituri pop / nituri 

multifunctionale / 

nituri de etanșare 

Coliere pentru furtun Coliere pentru furtun Cleme pentru țeavă Coliere pentru furtun 
Benzi pentru furtun / 

cleme de blocare 
Coliere pentru furtun 

B9 / B12 / ABA / AERO 1 ureche / 2 urechi 

Șuruburi cu cap 

înecat semirotund  

CLIC / CLIC-R 
Miniflex / Cleme cu 

șuruburi pivotante 
RSGU  

O-ringuri / Inele de 

etanșare / Inele de 

etanșare oțel-cauciuc 

DIN-URI ȘI PIESE STANDARD  

Coliere pentru furtun 

Nituri 

Șaibe, inele și inele de etanșare  



  

Instalații electrice 



  
CLEME CONECTARE  

Clește pentru dezizolat Super 5  

► Pentru dezizolarea automată fără setări anterioare 

► Pentru dezizolarea conductoarelor flexibile și solide de la 0,2 la 6,0 mm² 

► Opritor reglabil pe lungime de (5-12 mm) 

► Cleștele poate fi blocat în siguranță și cu economie de spațiu 

         Art.-Nr. 012998 

 

          

Cleme de conectare, fără șuruburi 

► Terminal universal pentru numeroase aplicații în instalațiile electrice 

► Mai multe secțiuni transversale ale cablurilor sunt compatibile într-un singur terminal 

► Conductoarele pot fi conectate și deconectate fără unelte 

► Interval de prindere: 0,5 mm² – 2,5 mm² pentru conductori ficși cu un singur fir 

                                                       1,5 mm² – 2,5 mm² pentru conductori ficși cu mai multe fire 

 

          

                                       

Art.Nr.          Descrierea articolului          Capacitate curent          Tensiune nominală          Puncte de prindere          Secțiune transversală          U.A. 

027171      Clemă transparentă SDK3                   24 A                                     450 V                                   3                                      0,5 – 2,5 mm²               100 

027170      Clemă transparentă SDK5                   24 A                                     450 V                                   5                                      0,5 – 2,5 mm²               100 

027169      Clemă transparentă SDK8                   24 A                                     450 V                                   8                                      0,5 – 2,5 mm²                50 

215520      Clemă SDKF5                                          24 A                                     450 V                                   5                                      0,5 – 2,5 mm²                50 

215519      Clemă SDKF3                                          24 A                                     450 V                                   3                                      0,5 – 2,5 mm²                75 

215518      Clemă SDKF2                                          24 A                                     450 V                                   2                                      0,5 – 2,5 mm²               100 

     Clemă transparentă SDK5                        Clemă transparentă SDK3                   

     Clemă SDKF2                    

     Clemă transparentă SDK8                   



  
COLIERE CABLU  

Coliere cablu cu limbă de nailon 

► Pentru a lega rapid cablurile, furtunurile etc. 

► Material: Poliamidă 6.6, fără halogen și 

silicon 

► Rezistență la temperatură: -40 °C până la 

+85 °C 

► Clasament de inflamabilitate: UL 94 V-2 

          

 

Fabricate folosind un proces de turnare prin injecție dintr-o singură bucată, 

colierele oferă rezistență și durabilitate sporite 

Capăt de colier îngust pentru 

economie de spațiu 

Toate dimensiunile de legături de cablu au o 

crestătură fină care asigură blocarea exactă 

Vârfurile pre-îndoite permit o 

manevrare ușoară și strângere mai 

convenabilă 

Suprafața netedă și fină protejează 

izolația de împunsături și deteriorări și 

este ușor de lucrat 

Coliere cablu colorate cu limbă de nailon  Coliere cablu cu limbă de nailon 

► Versiune natur pentru utilizare în interior 

► Versiune neagră pentru utilizare în exterior, 

deoarece este rezistentă la UV 

► Material: Poliamidă 6.6 

► Clasament de inflamabilitate: UL 94 V-2 

          

► Pentru etichetarea pe culori a legăturilor de cabluri 

          

Art.Nr.          Dimensiune          Ø legătură          Culoare             U.A. 

369944        102x2,5 mm               2 – 24                natur                100 

369955        200x3,5 mm               3 – 55                natur                100 

369943        100x2,5 mm               2 – 24                negru                100 

369996        550x9,0 mm             20 – 160              natur                100 

369984        360x7,5 mm              5 – 101               natur                100 

369975        360x4,5 mm              5 – 101               natur                100 

369965        280x4,5 mm               5 – 76                natur                100 

369986        360x7,5 mm              5 – 101               negru                100 

370000        1000x12,5 mm        40 – 300               negru                50 

369995        550x9,0 mm             20 – 160              negru                100 

369974        360x4,5 mm              5 – 101               negru                100 

369964        280x4,5 mm               5 – 76                negru                100 

369954        200x3,5 mm               3 – 55                negru                100 

369947        140x3,5 mm               3 – 36                negru                100 

Art.Nr.          Dimensiune          Ø legătură          Culoare             U.A. 

369951        200x3,6 mm               2 – 54               albastru            100 

369948        200x3,6 mm               2 – 54               roșu                   100 

369953        200x3,6 mm               2 – 54               portocaliu         100 

369952        200x3,6 mm               2 – 54               verde                 100 

369949        200x3,6 mm               2 – 54               galben               100 
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  COLIERE CABLU  

Dispozitiv confecţionat coliere  

LIVRARE  
1 x Fixator de coliere 

1 x  Rolă bandă colier 15 m 

200 x cleme  

Art.-Nr. 746150 

► Pentru fixarea cablurilor, furtunurilor, liniilor pneumatice și hidraulice 

► Prinderea, întinderea și tăierea într-o singură operație 

► Utilizabil universal, deoarece se poate face orice lungime de colier cablu 

► Rezistent la UV 

► Material: Poliamidă 6.6 

► Rezistență la temperatură: -40°C până la +85°C 

► Lățimea de bandă a colierului: 4,6 mm          

 

PIESE DE SCHIMB  
Art.-Nr. 746029   Rolă bandă colier 15 m  

Art.-Nr. 745995   Cleme negre 200 buc. 

Colier cablu cu limbă metalică 

► Cu limbă metalică, mai rezistent 

► Reglabil fără limite 

► Rezistent la UV 

► Material: Poliamidă 6.6 

► Rezistență la temperatură: -40°C până la +85°C 

 

          

Art.Nr.            Dimensiune            Ø legătură            Culoare               U.A. 

334014          140 x 3,6 mm              1,6 – 30                negru                100 

336691          368 x 3,6 mm              1,6 – 115              negru                100 

341184          360 x 7,5 mm              4,8 – 101               negru                50 

334022          186 x 4,8 mm              2 – 45                    negru                100 

199650          360 x 4,5 mm              3 – 103                 negru                100 

334030          281 x 3,6 mm              1,6 – 95                negru                100 

 

Colier pentru cabluri cu cap de fixare tip săgeată 

► Utilizare uşoară şi sigură 

► Dimensiune: 200 x 4,7 mm 

► Ø legătură: 1,6 – 45 mm 

► Material: poliamidă 6.6 

► Rezistență la temperatură: -40°C până la +85°C 

         Art.-Nr. 099856 

 



  

Gel de lubrifiere cabluri  

► Pentru tragerea ușoară a cablului 

► Pentru cabluri electrice, de telefonie și coaxiale 

► Cel mai potrivit pentru cabluri de alimentare grele 

► Reduce la minimum rezistența la frecare 

► Protejează cablul de îmbătrânire 

► Nu se lipește la uscare 

► Netoxic, biodegradabil, neinflamabil 

► Gel deosebit de economic (fără vărsări) 

SISTEM DE RETRACȚIE CABLURI 

Art.-Nr. 000352 

Aparat de înfășurare a cablului 

Bandă de schimb, fibră de sticlă 

Dispozitiv tragere cablu cu bandă din poliester 

Coardă de prindere a cablului din polyester 

► Înfășurarea și desfășurarea rapidă a benzii 

► Carcasa robustă protejează banda 

► Forță mare de împingere a benzii cablului 

► Bandă din fibră de sticlă cu diametrul 3 mm și înveliș 

din polipropilenă, complet cu manșon de început/capăt 

M5 și accesorii 

          

Art.-Nr. 157759 

► Pârghie pliabilă la îndemână pentru înfășurarea ușoară 

a benzii în carcasă 

► Bandă de poliester cu forță bună și suprafață mică de 

frecare 

► Înfășurarea și desfășurarea rapidă a benzii 

          

Art.-Nr. 186323 

Art.Nr.           Ø        Lungime  

157607       3 mm        20 m 

157648       3 mm        30 m 

Art.Nr.           Ø        Lungime  

 

157805      4,8 mm       10 m 
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  INSTRUMENTE PENTRU ELECTRICIENI 

Clește sfic de forță-pârghie VDE  

► Putere de tăiere mare, 50% economie de energie datorită efectului de pârghie optim 

► Precizie de tăiere, călire prin inducție, duritate margine aprox. 62 HRC, pentru durată de viață mai mare 

► Raport liniar de alunecare - impact de tăiere mai mic atunci când tăiați obiecte dure 

          
Art.Nr.    Lungime     Tăiere sârmă         Tăiere sârmă         Tăiere sârmă         

-                                         medie Ø                moale Ø                  piano Ø         

338077    180 mm            4 mm                    2,8 mm                   2,5 mm 

337840    200 mm          4,5 mm                   3,5 mm                   3,0 mm 

188076     180 mm         4,5 mm                    3,5 mm                   3,0 mm 

Art.Nr.    Lungime     Tăiere sârmă         Tăiere sârmă             Tăiere                                                                      

-                                        moale Ø                   dură Ø                  cablu Ø         

Clește combinat de forță Combi-Max 3K, VDE  

► Cheie inelară integrată pentru mărimile M 8, M 9, M 10 respectiv Ø 11 - 

17 mm  

► Tăișurile sunt călite inductiv pentru tăierea sârmei moale sau tare 

          

Clește pompă de apă VDE 

► Mâner de siguranță cu 3 componente Soft-Grip conform EN 

60900 

► Deschiderea fălcilor cu până la 40% mai mare față de DIN ISO 

datorită reglajului de formă curbată 

          
Art.Nr.      Lungime       Domeniul de        Adâncimea                Lățime         

-                                           prindere                gurii                           fălci         

188142    240 mm          0 - 50 mm             35 mm                      7 mm 

Clește pentru electricieni cu tăiere laterală VDE  

Clește sfic Uni 3-K auto 

Art.Nr.    Lungime     Tăiere sârmă         Tăiere sârmă            Tăiere                                                                      

-                                        moale Ø                  medie Ø                cablu Ø         

188089    190 mm            2,0 mm                    1,0 mm                 4 mm 

Art.Nr.    Lungime     Tăiere sârmă         Tăiere sârmă            Tăiere                                                                      

-                                        moale Ø                  medie Ø                cablu Ø         

338075    190 mm            2,0 mm                    1,0 mm                 4 mm 

Toți cleștii VDE sunt testați individual pentru 

rezistența dielectrică de 10.000 V și omologate 

pentru 1.000 V cu un factor de siguranță de 10 ori. 



 

  
INSTRUMENTE PENTRU ELECTRICIENI 

Sortiment de şurubelniţe cu izolaţie VDE fantă - PH 

► Lucrul pe piese sub tensiune de până la 1.000 V AC 

► Zonă optimă de întoarcere rapidă a mânerului cu diametru mic 

          
LIVRARE  
1 x tester de tensiune LS 3 x 65 mm                

1 x șurubelniță 2K VDE LS 2,5 x 75 mm                      

1 x șurubelniță 2K VDE LS 4,0 x 100 mm                    

1 x șurubelniță 2K VDE LS 5,5 x 125 mm                     

1 x șurubelniță 2K VDE LS 6,5 x 150 mm                    

1 x șurubelniță 2K VDE PH 1 x 80 mm                         

1 x șurubelniță 2K VDE PH 2 x 100 mm                

Art.-Nr. 240306 

Şurubelniţă electrician 2K 

6 în 1 

Art.-Nr. 218558    

► Reglare automată a secțiunii transversale de la 0,08 la 16,0 mm²  

► Forță manuală redusă cu 30%  în comparație cu uneltele 

cunoscute anterior 

► Sertizare de precizie în 6 puncte pe toată lungimea cilindrului 

         

          Art.-Nr. 251481 

 

LIVRARE  
50 x capăt fir DIN 450 0,5 mm alb                           

100 x capăt fir DIN 452 1 mm rosu                         

100 x capăt fir DIN 453 1,5 mm negru                      

50 x capăt fir DIN 46228 2,5 mm albastru             

100 x capăt fir DIN 46228 0,75 mm gri                   

Art.-Nr. 774723 

Clește de sertizare capăt de fire hexagonal  Set capete de fir izolate 

BERA CLIC+ cutie depozitare  

Tester tensiune Vibration Multimetru digital III, 600 V 

► Multimetru digital pentru măsurarea și tuturor 

parametrilor electrici importanți 

► Erorile de aplicație excluse de selecția automată a 

soclului 

► Tensiune ffDC și AC de până la 600 V 

► DC și AC până la 10 A 

► Rezistență de până la 20 MOhm 

► Temperatura: -20 °C la +1.000 °C 

► Iluminare de fundal 

► Funcția de reținere a datelor 

► Capacitate până la 20 μF 

         Art.-Nr. 185139 

 

          

► Utilizarea maximă a spațiului interior datorită compartimentelor 

superioare pliabile 

► Pot fi stivuite și conectate cu întregul program BERA CLIC+ 

► Ordonare piese mici 

► Asamblarea individuală și flexibilă 

         Art.-Nr. 337798 

 

► Afișaj: vizual și vibrație 

► Interval de măsurare: 12 - 1.000 V AC 

► Incl. 2 x baterii AAA Micro 1.5V 

► Clasa de protecție: IP40 

         Art.-Nr. 141016 
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VALIZE ȘI GENȚI PENTRU SCULE  

Valiză pentru scule Premium ABS  

Geantă din piele pentru scule Premium 

Geantă de pânză pentru unelte Rucsac pentru scule - troler  

Valiză pentru scule Premium ABS  

► Lxlxh: 480x380x180 mm 

► Greutate: 4 kg 

► Volum: 26 l 

► Livrare fără conținut 

         Art.-Nr. 367219 

► Lxlxh: 500x410x250 mm 

► Greutate: 6 kg 

► Volum: 36 l 

► Livrare fără conținut 

         Art.-Nr. 367220 

 

► Suporturi pentru scule pe pereții din față, din spate și 

lateral, buzunar frontal, capace inele 

► Corp geantă întărită cu console din aluminiu 

► Greutate: 3,4 kg 

► Livrare fără conținut 

         Art.-Nr. 023020 

 

► Compartimente interne cusute pentru suporturile de scule 

► Țesătură robustă și durabilă 

► Mâner de transport și curea de umăr confortabile 

► Buzunare exterioare cu velcro 

► Lxlxh: 450x250x300 mm 

► Capac detașabil 

         Art.-Nr. 152981 

 

► Flexibilitate maximă ca rucsac cu instrumente sau cărucior 

► Compartimente interioare spațioase și compartiment suplimentar 

pentru laptop 

► Mai multe buzunare exterioare și opțiuni de atașare 

► Baza din plastic rezistentă la apă oferă un nivel ridicat de 

protecție împotriva umezelii și murdăriei și garantează cea mai 

bună bază posibilă 

► Țesătură din poliester foarte durabila și ușor de întreținut 

► Închidere cu fermoar pe două laturi 

► Două roți duble robuste 

► Portanță 15 kg 

► Rigiditate ridicată 

         Art.-Nr. 341698 

 

          

                                       



BERA CLIC+ 2 Combi 

cu sertare  

  
SISTEME DE TRANSPORT 

Gr. 5: 396x420x296 mm (Lxhxl) 

Art.-Nr. 102548 

BERA CLIC+ Valiză sistem 

Gr. 1: 396x105x296 mm (Lxhxl) 

Art.-Nr. 102544 

Gr. 2: 396x157x296 mm (Lxhxl) 

Art.-Nr. 102545 

Gr. 3: 396x210x296 mm (Lxhxl) 

Art.-Nr. 102546 

Gr. 4: 396x315x296 mm (Lxhxl) 

Art.-Nr. 102547 

Valiză unelte BERA Clic+  

► Două compartimente spațioase, deschise, cu o cu o punte mediană 

pentru depozitarea rapidă a uneltelor, materialelor de lucru și 

accesoriilor 

► Lxhxl: 396x143x296 mm 

 Art.-Nr. 175138 

 

          

► Poate fi cuplat cu cutiile BERA 

CLIC+ 

► Divizoare în toate sertarele 

► Lxhxl: 396x315x296 mm 

► Greutate: 5,75 kg 

         Art.-Nr. 337802 

 

► Poate fi cuplat cu cutiile BERA 

CLIC+ 

► Greutate: Cu sertar cu 2 

separatoare 

► Lxhxl: 396x263x296 mm 

► Greutate: 3,20 kg 

         Art.-Nr. 337801 

 

BERA CLIC+ cu sertare  
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SISTEME DE TRANSPORT 

Cutie pentru unelte Big Trolley 775  

Cutie pentru scule Easy 445  

Cărucior turn pentru unelte Cutie pentru scule Premium 650  

Cutie pentru scule Easy 580  

► Fabricat din plastic robust 

► Sistem inovator de blocare 

► 1 compartiment de depozitare 

► Lxhxl: 445x235x230 mm 

► Închideri din plastic 

         Art.-Nr. 341700 

 

          

                                       

► Fabricat din plastic robust 

► Sistem inovator de blocare 

► 2 compartimente de depozitare 

► Lxhxl: 580x285x290 mm 

► Închideri din plastic 

         Art.-Nr. 341701 

 

          

► Fabricat din plastic robust 

► Mâner din aluminiu foarte stabil 

► Sistem inovator de blocare 

► 1 compartiment de depozitare 

► Lxhxl: 650x295x300 mm 

► Elemente de fixare metalice 

         Art.-Nr. 341702 

 

          

► Cutie compactă pentru unelte, cu capacitate 

mare de depozitare 

► Mâner din plastic robust 

► Roți mari 

► Lxhxl:470x630x290 mm 

► Elemente de fixare metalice 

         Art.-Nr. 341703 

 

► 2 compartimente de depozit 

► Mâner robust din oțel 

► Roți mari 

► Lxhxl:755x493x472 mm 

         Art.-Nr. 341699 

 

          

                                       



 

Curățare și întreținere 
 



  

NSF – PRODUSE PENTRU CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE  

A1 - Produse universale de curățare care pot fi utilizate în zone alimentare fără contact direct cu alimentele 

A7 - Produse pentru utilizare în lustruirea metalelor în zone alimentare, fără contact direct cu alimentele 

A8 - Produse folosite la îndepărtarea de grăsimi și carburi, pentru utilizate în zonele alimentare 

C1 - Produse cu utilizare universală pentru zonele non-producătoare, alimentare 

K1 - Produse universale de curățare cu solvenți care pot fi utilizați în zonele alimentare 

K2 - Produse universale de curățare pentru echipamente electrice care pot fi utilizate în zonele alimentare 

K3 - Adezivi sau curățitori de resturi de adezivi care pot fi folosiți în zonele de producere a alimentelor 

NSF - DEGRIPARE ȘI LUBRIFIERE 

H1 - Lubrifianți sau agenți de eliberare care pot fi expuși la contactul accidental, neintenționat cu alimentele 

H2 - Lubrifianți, agenți de eliberare sau agenți anticorozivi care pot fi utilizați în zone apropiate de alimente fără contact direct cu alimentele 

NSF – LIPIRE 

P1 - Diverse aplicații, nepotrivite pentru contactul direct sau indirect cu produsele alimentare 

Soluție degripant NSF 400 ml 

► Potrivit pentru slăbirea șuruburilor ruginite, 

oxidate 

► Elimină scârțâitul 

► Are efect hidrofug și protejează împotriva 

coroziunii 

► Adâncime mare de penetrare, astfel slăbirea 

rapidă a conexiunilor corodate 

► Aprobat pentru contact accidental și scurt cu 

alimente 

► Fără silicon și acid 

         Art.-Nr. 210617 

 

Lubrifiant pentru cabluri de sârmă/roți 

dințate 500 ml, Premium 

► Lubrifiant foarte adeziv, rezistent la presiune 

ridicată, pentru sarcini extreme, cu stabilitate 

bună 

► Reduce frecarea, uzura, previne scârțâitul și 

zgomotele de rulare 

► Rezistent la temperatură: de la -30 °C la +150 °C 

► Marcat NSF H2 

         Art.-Nr. 363483 

 

          

                                       

Spray cu silicon NSF 400 ml 

► Lubrifierea și îngrijirea inoxului a garniturilor de 

cauciuc, materialelor plastice, cauciucului, 

balamalelor, încuietorilor etc. în industria 

alimentară 

► Lubrifiază, conservă, curăță și impregnează 

► Rezistent la temperatură: -30 °C până la +240 °C 

► Marcat NSF H1 

         Art.-Nr. 201035 

 

          

                                       

Lubrifiant de înaltă performanţă PTFE 500 ml, Premium 

► Respinge stropii de apa, umezeala si previne 

formarea ruginii 

► Rezistent la temperatură: de la -30 °C la +250 

°C 

► Marcat NSF H2 

► U.A: 1/15 buc 

         Art.-Nr. 367074 

 

PRODUSE - NSF 



  PRODUSE - NSF 

Vaselină pulverizabilă albă NSF 500 ml  

► Lubrifierea fitingurilor, lagărelor de 

alunecare, îmbinărilor etc. 

► Proprietăți excelente de aderență și 

lubrifiere 

► Rezistent la temperatură: -20 °C până la 

+180 °C 

► Marcat NSF H1 

         Art.-Nr. 213965 

Vaselină pulverizabilă cu silicon 400 ml 

► Proprietăți excelente de alunecare 

► Eficient anti-coroziune și rezistent la oxidare 

► Impermeabil 

► Rezistent la temperatură: -30 °C până la +200 °C 

► Marcat NSF H1 

► Valoare VKA: 1.000 N 

         Art.-Nr. 001684 

 

Soluție îndepărtare etichete NSF K3 500 ml 

► Proprietăți puternice de dizolvare și curățare 

► Îndepărtarea rapidă a reziduurilor de adeziv de 

benzi adezive, autocolante, etichete de preț, 

etichete de identificare, inscripții din folie pe 

containere, mașini, butoaie, conserve, rafturi 

► Proprietăți bune de dizolvare ale gumei de 

mestecat, cerii și acoperirilor 

► Marcat NSF K3 

         Art.-Nr. 367943 

 

Spray pentru oțel inoxidabil  

► Potrivit pentru curățarea, îngrijirea și protecția 

suprafețelor din oțel inoxidabil 

► Înlătură praful, murdăria, amprentele și petele fără a 

lăsa urme 

► Filmul de protecție de lungă durată lasă apa să se 

scurgă și previne readerarea murdăriei 

► Testat de Institutul de Igienă 

► Marcat NSF A7 

         Art.-Nr. 160366     400 ml 

         Art.-Nr. 367945     5 l 

          

                                       

Inox Clean 

► Lavete umede de curățare, în special 

pentru suprafețe metalice 

► Pentru curățarea și lustruirea oțelului 

inoxidabil, alamă, cupru, crom, aluminiu 

și ceramică 

► Înlătură fără efort petele și amprentele 

► Păstrează strălucirea oțelului inoxidabil 

► Conținut: 30 șervețele 

         Art.-Nr. 084839 

 

          

Soluție de curățat universală NSF K1/A8  

► Curăță și degresează suprafețele, lanțurile și părțile 

mașinii, cum ar fi sistemele de frânare, benzile 

transportoare, rulmenții, roți dințate, încuietori, 

cilindri, lanțuri, balamale, osii, arbori etc. 

► Nu lasă reziduuri și se usucă rapid 

► Marcat NSF K1/A8 

         Art.-Nr. 367950     400 ml 

         Art.-Nr. 367945     5 l 
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  PRODUSE - NSF 

Etanșant suprafețe P1 
► Etanșarea suprafețelor metalice și a flanșelor 

► Fără contracție, crăpare și deformare 

► Nu este necesară strângerea din nou a șuruburilor 

► Rezistență la presiune ridicată și rezistență la vibrații 

► Rezistență chimică excelentă 

► Aplicare ușoară și dozare precisă cu sticla acordeon 

          

Soluție fixat bucșe și lagăre 

          Proprietăți        

          

Umplere spațiu                                0,3 mm                                0,5 mm 

          
Temp. aplicare                         –55 °C la +150 °C              –55 °C la +150 °C 

          Timp de întărire                               6 – 24 h                               6 – 24 h                                

          Cantitate                                             50 ml                                    50 ml                                

          Art.-Nr.                                              243443                                243442 

          

Soluție fixat bucșe și lagăre 

► Pentru fixarea bucșelor, rulmenților și manșoanelor 

► Potrivit pentru metale pasive (oțel inoxidabil, aluminiu, suprafețe galvanizate) 

► Tolerant la ulei. Șuruburile, arborii, bucșele, rulmenții și manșoanele pot fi fixate fără 

pre-curățare 

► Întărire rapidă chiar și la temperaturi scăzute 

► Previne coroziunea prin frecare 

► Aplicare ușoară și dozare precisă cu sticla acordeon 

          

► Certificat NSF P1 

► Certificat NSF/ANSI 61 

 

Culoare                                               verde                                portocaliu 

          

                                                 Etanșant suprafețe           Etanșant suprafețe 
                                       

Cantitate                                    60 g                             

          Art.-Nr.                                    244688                     

          

     Etanșant filet 

          

 Proprietăți                                                            

          

► Filete metalice până la max. 3"/M80 

► Certificat NSF P1 

► Certificat NSF/ANSI 61 

► Testat DIN-DVGW 

 
Cantitate                             50 ml                             

          Art.-Nr.                                243445                     

          

Cuplul de slăbire               10 – 20 Nm                                

          

Vâscozitate                        23.000 m Pa                                    
                                       

Culoare                               galben 

          

Timp de prelucrare           15 -30 min 

          

Etanșant filet 

► Asigurarea și etanșarea filetelor metalice de până la 3" 

► Poate fi folosit pentru filete de țevi de până la 3" și filete de șuruburi până la M80 

► De asemenea, potrivit pentru oțel inoxidabil și suprafețe pasivizate 

► Aplicare ușoară și dozare precisă cu sticla acordeon 



  
DEGRIPARE, LUBRIFIERE, GRESARE 

Cantitate                                                         400 ml                                                400 ml                                            400 ml                                                  400 ml                                                                             

Art.-Nr.                                                           415337                                                210617                                           051646                                                 341628 

          

► Aplicabil universal 

► Dizolvă depunerile de 

rugină și rășină 

► Efect de lubrifiere bun 

datorită bisulfurei de 

molibden 

► Protecție bună 

împotriva uzurii 
          

Temp. aplicare                                      –40 °C la +300 °C                                                                                        –20 °C la +250 °C 

          

 Beneficiile produsului                                                           

          

Slăbirea îmbinărilor cu 

șuruburi ruginite  
          

 Domenii de aplicare                                                           

          

Avantaje suplimentare/ 

Proprietăți                                                            

          

Denumire produs                      Soluţie degripant MoS2                  Soluție degripant NSF                Soluţie degripant Graphit               Degripant Premium ICE 

 

U.A.                                                                1/30 buc                                              1/15 buc                                       1/15 buc                                               1/15 buc                        

Slăbirea îmbinărilor cu 

șuruburi ruginite  
          

Slăbirea îmbinărilor cu 

șuruburi ruginite și a 

legăturilor cu lubrifiere 

simultană          

Slăbirea rapidă a conexiunilor 

cu șuruburi extrem de 

ruginite și blocate         

► Elimină scârțâiturile 

► Are efect hidrofug și 

protejează împotriva 

coroziunii 

► Adâncime mare de 

penetrare 

► Aprobat pentru contact 

accidental și scurt cu 

alimente 
          

► Efect de lubrifiere bun 

datorită conținutului de 

grafit 

► Reduce frecarea și uzura 

► Protejează și îngrijește 

► Previne scârțâitul 
          

                                       

 

► Penetrare optimă a ruginii 

► Timp de expunere scurt 

datorită răcirii extreme 

până la -40 °C 

► Elimină eficient crustele de 

murdărie, uleiul de carbon, 

rugina 

► Protejează durabil 

împotriva coroziunii 
          ► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 

► Compatibil cu cauciuc 

► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 

 

► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 
► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 

 

DEGRIPANT PREMIUM ICE  

De 4 ori rece ca gheata  
Formula împotriva ruginii! 
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  DEGRIPARE, LUBRIFIERE, GRESARE 

Denumire produs                 Spray universal Super 6 plus           Multispray Premiumline        Lubrifiant înaltă performanţă              Lubrifiant de înaltă                             

-                                                                                                                                                                                                                                performanţă PTFE Premium 

Cantitate                                                         400 ml                                                400 ml                                            500 ml                                                  500 ml                                 

 Domenii de aplicare                                                           

          

U.A.                                                                1/30 buc                                              1/15 buc                                       1/15 buc                                               1/15 buc                            

Art.-Nr.                                                           014195                                                358525                                           82123                                                 341628 

 Beneficiile produsului                                                           

          

Avantaje suplimentare/ 

Proprietăți                                                            

          

Temp. aplicare                                      –40 °C la +150 °C                           –40 °C la +180 °C                              –35 °C la +200 °C                         –35 °C la +250 °C 

          

Ungerea pieselor expuse la 

presiune ridicată, impact, 

vibrații, cum ar fi angrenaje, 

pinioane etc.          
                                       

Ungerea pieselor supuse 

presiunii ridicate și vibrațiilor 

expuse, cum ar fi articulații, 

roți dințate, pinioane, fusuri 

etc.          
                                       

Produs multifuncțional 

pentru slăbirea, 

lubrifierea, întreținerea, 

protejarea în timpul  

întreținerii și reparațiilor         
                                       

Produs universal 

pentru mentenanță și 

reparații          
                                      

► Degripant, spray contact 

și protecție împotriva 

coroziunii într-unul 

► Oprește și previne 

scurgerea curentului 

► Previne defecțiunile  
          

► Degripant, spray contact și 

protecție împotriva 

coroziunii într-unul 

► Protejează împotriva 

oxidării, previne defecțiu- 

nile la mașini și dispozitive 

          

                                       

 

► Aderență foarte bună și 

rezistent la presiune 

ridicată 

► Rezistent la apă, apă 

sărată și acizi 

 

► Aderență excelentă 

► Rezistent la apă, apă 

sărată și acizi 

 

          

                                       
► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 

► Certificare NSF H2 

► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 

 

► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 

► Fără grafit 

► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 

► Fără grafit 

Acum cu un 

parfum plăcut de 

vanilie!                                      

MULTISPRAY  
PREMIUM 

Utilizare  
universală! 



  
DEGRIPARE, LUBRIFIERE, GRESARE 

Vaselină multifuncțională/      

Vaselină multifuncțională 

Lube-Shuttle 

     

Cantitate                                       400 ml / 400 ml Lube-Shuttle      400 ml  / 400 ml Lube-Shuttle                            400 ml                                                  25 kg                                                        

 Domenii de aplicare                                                           

          

Art.-Nr.                                          215893 / 215663 Lube-Shuttle      215897 / 215751 Lube-Shuttle                        215904                                                 216042 

U.A.                                                                1/12 buc                                              1/12 buc                                            1/12 buc                                                1 buc                                                

Cantitate                                                         25 kg                                                                                                                 25 kg 

U.A.                                                                  1 buc                                                                                                                 1 buc                                                 

Art.-Nr.                                                           216044                                                                                                              216043                                                  

Denumire produs                          Vaselină multifuncțională                                                                    Vaselină de înaltă performanţă  

                                                                                                                                                                                                 Premium 

 Denumire produs                 

          

Vaselină universală Grafit /      

Vaselină universală Grafit 

Lube-Shuttle   

 

 Vaselină de înaltă 

performanţă Premium 
 Vaselină fluidă 

pentru camioane 

Ungerea rulmenților simpli 

și cu role                                       
 

Ungerea rulmenților simpli 

și cu role cu o proporție 

relativ mare de frecare de 

alunecare la autovehicule                                      
 

Ungerea rulmenților de 

culisare și cu role, butuci 

de roți, semiremorci 
          

Alimentarea sistemelor 

centrale de ungere la 

camioane, autobuze și în 

industrie                                      
 

 Beneficiile produsului                                                           

          

► Etanșare bună și 

durabilitate în mediu 

umed și praf 

► Vaselină netedă și suplă 
► Hidrofug 

► Rezistent la oxidare  
          

► Deosebit de potrivit 

pentru mișcări oscilante, 

presiuni mari și sarcini de 

impact 

► Efect lubrifiant foarte bun 

► Hidrofug 

► Rezistent la oxidare 
          

                                       

 

► Proprietăți de lubrifiere 

excelente și foarte 

rezistente 

► Aderență foarte bună 

► Hidrofug și anti-oxidare 

► Asigură o etanșare 

excelentă și respinge 

murdăria 

► Conforme cu specificația 

MB 267  

► Capacitate de încărcare 

foarte mare 

► Transportabilitate bună 

chiar și la temperaturi 

scăzute 

► Ușor de pompat 

► Protecție bună împotriva 

coroziunii 

► Conforme cu specificațiile 

MAN 238 LI-P 00/000   

Avantaje suplimentare/ 

Proprietăți                                                            

          

► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 

► NLGI clasa 2 

► Punct de picurare +190 °C 

► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 

► NLGI clasa 2 

► Punct de picurare +180 °C 

► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 

► NLGI clasa 3 

► Punct de picurare +270 °C 

► Fără silicon și acid 

► Nu se întărește 

► NLGI clasa 00 

 

Temp. aplicare                                      –30 °C la +120 °C                     –30 °C la +120 °C, max +150 °C                –25 °C la +140 °C                         –50 °C la +120 °C 

          

 Bază                                                           

          

Preparat care conține ulei 

mineral, litiu 
          

Unsoare cu litiu cu adaos de 

grafit          
 

Ulei mineral, îngroșat cu 

litiu          
 

Unsoare cu litiu care 

conține PTFE          
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  DEGRIPARE, LUBRIFIERE, GRESARE 

Sistem de cartuş LUBE-SHUTTLE® 

► Principiul de transport: vid 

► Debit de vaselină bun chiar și la temperaturi scăzute 

► Fără aerisire din cauza funcționării cu vid 

► Nivelul de umplere al cartuşului de înşurubare Lube-

Shuttle® poate fi văzut în orice moment 

► Golire optimă a reziduurilor de până la 1,5 g 

► Exclusiv pentru procesarea Berner 400 g Lube-Shuttle® 

 

          

          

► Până la 9 cartușe per încărcare a bateriei 

► Umplere pe 3 căi: umplere directă, recipiente, cartușe 

Proprietăți bune de dizolvare ale gumei de mestecat, cerii și 

acoperirilor 

► Furtun flexibil 1.219 mm lungime 

► Tensiune baterie: 18 V 

► Presiune de lucru: max. 562 bar 

► Debit: max.74 g/min  

► Livrat în cutie, fără baterie și încărcător 

         Art.-Nr. 242000 

 

          

LIVRARE  
1 x presă de gresat cu acumulator                                

1 x baterie Li-ION de 1,5 Ah                           

1 x încărcător                                                    

Furnizat într-o cutie de plastic 

Art.-Nr. 249732 

MODUL PLACUT DE „LUBRIFIERE” 

SIMPLU - CURAT - EFICIENT! 

Presă de gresare Lube-Shuttle®, 

manevrabilă cu o singură mână 

Art.-Nr. 153076 

Presă manuală cu pârghie pentru 

gresat Lube-Shuttle® 

Art.-Nr. 129309 

Pistol cu acumulator pentru vaselină BACGG, 18 V  

Presă de gresat cu acumulator BACGG Lube Shuttle 18V, 1.5Ah, LI-Ion 

► Potrivit pentru utilizarea cartuşelor de înşurubare Lube-Shuttle® (400 g), cartuşe (400 g) şi vaselină vrac (500 cm³). 

► Pot fi procesate vaseline din clasele NLGI 000 până la 2 (conform DIN 51818)  

► Indicator de încărcare a bateriei 

► Furtun blindat din cauciuc de înaltă presiune 

► Nu poate fi combinat cu platforma bateriei Berner 18 V 

► Tensiune baterie: 18 V 

► Capacitatea bateriei: 1,5 Ah 

► Presiune de lucru: max 400 bar 

► Debit: max 100 cm³/min 

 



  LIPIRE ȘI ETANȘARE 

Superadeziv 

► Potrivit pentru lipirea lemnului, plasticului, metalului și cauciucului 

► Adeziv de uz general cu vâscozitate scăzută 

► Se întărește după câteva secunde 

► Culoare: transparent 

► Presiune  

► Baza chimica: Cianoacrilat 

► Rezistență la tracțiune: 21 N/mm² 

► Rezistență la temperatură: -60 până la +80 °C 

          

Art.-Nr. 244313   

tub 2 g 

Art.-Nr. 244680   

flacon 20 g 

Adeziv pentru metal Cartuș dublu, 50 ml, 2K Pastă pentru reparații metal 115 g 

Adeziv pulverizabil Power   Adeziv pulverizabil 

► Lipirea rapidă a materialelor ușoare 

precum spumă, plastic, cauciuc, piele, 

textile, metal, tablă vopsită și multe altele. 

► U.A: 1/15 buc 

         Art.-Nr. 332680 

 

          

► Lipire rapidă de spumă, plastic, cauciuc, 

piele, textile, metal, tablă vopsită, lemn și 

multe altele.  

► Nu este potrivit pentru lipirea 

polistirenului 

► U.A: 1/15 buc 

         Art.-Nr. 107218 

 

► Reparație rapidă a metalelor, aluminiului, 

plasticului dur și a multor alte materiale 

► Se întărește în câteva minute 

         Art.-Nr. 338987 

 

          

► Potrivit pentru etanșarea și lipirea părților 

caroseriei, cum ar fi praguri, uși 

► Protecție optimă împotriva coroziunii  

► Prelucrabil după 6 ore la +23 °C 

► Rezistență la temperatură: -40 - +80 °C 

► Fără erori de amestecare din cauza        

amestecării forțate în vârful de amestecare 

         Art.-Nr. 151886 
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   LIPIRE ȘI ETANȘARE 

Pistol pentru cartușe 310 ml Standard 

► Este potrivit în special pentru îmbinările dintre materiale mixte, cu expunere la temperaturi ridicate, de 

exemplu, îmbinări între ramele de aluminiu ale ferestrelor şi faţadele din piatră 

► Silicon neutru fără MEKO 

► Elastic în permanenţă 

► Etanşarea îmbinărilor fixe şi de dilatare supuse solicitărilor mecanice mari: 25% 

► Rezistenţă la UV  

► Timp formare pojghiță: 35 minute 

► Timp de întărire: 2 mm/zi 

► Rezistență la temperatură: -40 până la +150 °C 

          

► Pentru utilizare cu produse chimice cu vâscozitate mare sau medie 

► Pentru cartușe de 310 ml 

► Schimbare rapidă și ușoară a cartușului 

► Corp reglabil, poate fi folosit în orice poziție 

         Art.-Nr. 368211 

 

Silicon alkoxy Plus Premium 

Art.Nr.      Culoare                                Cantitate                U.A. 

371987   transparent                              310 ml                1/25 buc. 

Silicon pentru temperaturi înalte 

► Toate aplicaţiile de etanşare care necesită 

rezistenţă la temperaturi ridicate de până la 

285°C 

► Etanşarea instalaţiilor de încălzire, pompelor şi 

motoarelor 

► Rezistenţă la UV  

► Timp formare pojghiță: 10 minute 

► Rezistență la temperatură: -40 până la +285 °C 

         Art.-Nr. 363375 

 

          

                                       

Bernerfix 

Art.Nr.      Culoare                                Cantitate                U.A. 

44185   alb                                               290 ml           1/24/48 buc. 

► Agent de etanşare şi adeziv universal  

► Pentru Certificat ISEGA. Aprobat pentru etanşare şi 

lipire în zonele în care se manipulează alimente 

 



 

 

  

Unelte electrice  



 

  

PLATFORMA DE 12 V 

 

Ferăstrău circular cu acumulator BACCS 

Art.-Nr. 343775    

Șurubelniţă cu acumulator BACD-1 BL 

Art.-Nr. 343779    

Mașină de găurit cu acumulator BACD-1           

Art.-Nr. 343780    

Șurubelniţă cu acumulator BACS-1 

Art.-Nr. 343778    

Acumulator de schimb BBP, 12 V, 2,0 Ah 

Art.-Nr. 343769    

Acumulator de schimb BBP, 12 V, 6,0 Ah 

Art.-Nr. 370467     

Încărcător acumulator BBC, 10.8 V, 12 V 

Art.-Nr. 370468     

Oscilator cu acumulator BACOT Starlock 12 V  

Art.-Nr. 334818    

Fierăstrău cu acumulator BACJS 

Art.-Nr. 343776    

Șurubelniță de impact cu acumulator BACIS BL 

Art.-Nr. 343777    

Polizor unghiular cu acumulator BACAG BL 

Art.-Nr. 343774    

Lanternă de lucru cu LED BACWL 

Art.-Nr. 343771    

Aspirator cu acumulator BACDVC 

Art.-Nr. 343770    



 

  

PLATFORMA DE 18 V 

UN ACUMULATOR - NUMEROSE POSIBILITĂȚI: UNELTELE PE ACUMULATORI DE 18 V DE LA BERNER 

► Versatil: o baterie, numeroase utilizări posibile - de la șurubelnițe cu impact și găurit până la polizoare unghiulare 

și aspiratoare până la dispozitive speciale, cum ar fi pistoalele cu cartuș sau pistoalele pentru gresare. 

► Calitate înaltă: dispozitivele cu motor fără perii impresionează prin mai multă putere, mai puțină uzură și o durată 

de viață mai lungă. 

► Puternic: 18 V pentru performanță maximă și capacități ale bateriei de până la 5,0 Ah 

► Flexibil: extindeți-vă sistemul de unelte cu acumulatori în funcție de nevoile dvs. Uneltele fără fir sunt incluse 

fiecare într-un set complet într-o valiză practică de sistem BeraClic+, dar uneltele sunt disponibile și separat, fără 

acumulatori și încărcător. 

Ce face un sistem să fie un sistem? Posibilitățile de combinare aproape nelimitate? Coordonarea perfectă a componentelor 

individuale? Sau este gama impresionantă care oferă meșterilor profesioniști soluții pentru aproape toate domeniile de aplicare? 

Platforma de unelte Berner 18 V este soluția perfectă de sistem pentru dvs. din toate punctele de vedere! 

Pe lângă o varietate incredibilă de dispozitive diferite, sistemul de unelte de 18 V oferă și trei variante de acumulatori care sunt 

adaptați cerințelor clienților noștri - aveți de ales între manevrabilitatea compactă a acumulatorului de 2,0 Ah, rezervele de 

putere aproape infinite ale acumulatorului de 8,0 Ah sau combinația imbatabilă din ambele lumi – acumulatorul de 5,0 Ah. În 

combinație cu încărcătorul rapid Berner, formează baza perfectă pentru sistemul dumneavoastră de unelte cu acumulatori de  

18 V. 

Avantajele platformei de unelte cu acumulatori Berner 18 V dintr-o privire: 

          

Mașină de găurit cu percuție, fără perii, cu acumulator, BACHDD-2 18 V BL 

► Motor fără perii cu 2 viteze, cu puterea de 135 Nm 

► Lungime de numai 175 mm și greutate redusă de 2,1 kg 

 
SPECIFICATII TEHNICE  
Număr de viteze: 2                                                                                        Număr trepte 

cuplu: 16 

Deschidere mandrină: 1,5 - 13 mm                                                           Turație mers în 

gol (1v): 0 - 550 r/min 

Turație mers în gol (2v): 0 - 2000 r/min 

Moment de torsiune max. cu acumulator 5,0 Ah: 135 Nm 

Turație nominală percuție (2v): 0 - 32000 r/min 

Art.-Nr. 369784   Livrare în cutie de carton fără acumulatori și încărcător                                                                   

Art.-Nr. 369783   Livrare Bera Clic+ cu 2 acumulatori 5,0 Ah și încărcător 
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Ciocan rotopercutor fără perii cu acumulator BACRHD SDS Plus 18 V 

SPECIFICATII TEHNICE  
Rezistenta la impact: 0 - 2,5 J 

Ø găurire beton: 26 mm 

Turație maxima în gol: 1.400 rpm 

Greutate inclusiv bateria: 3,5 kg 

Art.-Nr. 250798   Livrare în cutie de carton fără acumulatori și încărcător                                                                   

Art.-Nr. 250799   Livrare Bera Clic+ cu 2 acumulatori 5,0 Ah și încărcător 

 

► Cel mai puternic din clasa sa, cu energie de impact de 2,5 J și vibrații de doar 8,9 m/s² 

► Opritor de rotație pentru lucrări ușoare de dăltuire și Variolock pentru blocarea rapidă a dălții în diferite poziții 

 

PLATFORMA DE 18 V 

SPECIFICATII TEHNICE  
Turație mers în gol, max.: 8,500 r/min 

Filet: M 14 

Ø disc: 125 mm 

Greutate inclusiv bateria: 2,6 kg 

Art.-Nr. 412911   În cutie de carton fără accesorii                                                                   

Art.-Nr. 412909   În Bera Clic+ cu 2 acumulatori 5,0 Ah și încărcător 

 

Polizor unghiular cu acumulator, fără perii BACAG-1 BL  

► Motorul fără perii oferă o putere egală de 1.200 wați 

► Design cu mâner subțire pentru confortul și controlul utilizatorului 

 

 

 



 

  

Încărcător acumulator 

14.4 V, 18 V 

Art.-Nr. 250795   

PLATFORMA DE 18 V 
Beneficiați de platforma extinsă a uneltelor de 18 V cu acumulatori 

► Întotdeauna gata pentru orice tip de aplicație 

► Aceleași baterii pentru toate dispozitivele 

 

Acumulator de schimb 18 V, 2,0 Ah 

Litiu-Ion, BBP 

Art.-Nr. 241914  

    

Șurubelniță cu acumulator 

pentru gips-carton BACDWD BL 

Art.-Nr. 366308  

    

Pistol cu acumulator pentru 

cartușe 310 ml BACCG 18 V  

Art.-Nr. 242603  

    

Pistol cu acumulator pentru 

furtunuri 400 ml BACCG 18 V  

Art.-Nr. 242602  

    

Polizor unghiular cu 

acumulator, BACAG-1 BL 

Art.-Nr. 412911  

    

Polizor drept cu 

acumulator BACSG  

Art.-Nr. 335075  

  

Șurubelniță de impact cu 

acumulator BACIS-1 

Art.-Nr. 241995  

  

Șurubelniță cu impact cu 

acumulator ½ " BACIW BL CO-1 

Art.-Nr. 412906  

  
Șurubelniță cu impact cu 

acumulator ½ " BACIW BL MS 

Art.-Nr. 412908  

 

Șurubelniță cu impact, cu 

acumulator, BACIW BL HP ½" 

Art.-Nr. 366313 

 

Mașină de găurit cu percuție, 

fără perii, BACHDD-2 

Art.-Nr. 369784 

Șurubelniță cu acumulator 

BACSD-1 

Art.-Nr. 241991    
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Acumulator de schimb 18 V, 

8,0 Ah Litiu-Ion, BBP 

Art.-Nr. 415187 

    

Ciocan rotopercutor fără perii cu 

acumulator BACRHD SDS Plus 

Art.-Nr. 250798 

    

Acumulator de schimb 18 V, 

5,0 Ah Litiu-Ion, BBP 

Art.-Nr. 241915 

    

Adaptor USB BACUSB 18V, fără 

acumulator BACUSB 

Art.-Nr. 366311 

    

Pistol cu aer cald cu 

acumulator BACHG 

Art.-Nr. 366357 

    

Pistol cu acumulator pentru 

vaselină BACGG 

Art.-Nr. 242000 

    

Ferăstrău cu acumulator 

BACJS-1 

Art.-Nr. 244759 

    

Aspirator umed/uscat 

BACWDVC 

Art.-Nr. 366312 

    

Ferăstrău circular cu 

acumulator BACCS BL 

Art.-Nr. 340659 

    

Radio cu acumulator DAB+ BACR 

Art.-Nr. 340654  

Ferăstrău reciproc cu 

acumulator BACRS-1 

Art.-Nr. 241997 

    

PLATFORMA DE 18 V 



 

  

APARATE ALIMENTATE DE LA REȚEA 

SPECIFICATII TEHNICE  
Consum de energie: 700W 

Ø găurire lemn: 25 mm 

Ø găurire metal: 10 mm                                         

Viteză nominală: 0 - 2500 rpm                             

Cuplu: 10,9 Nm                                                 

Greutate: 1,6 kg 

Art.-Nr. 332502   Livrare în cutie de carton                                                                  

 

Mașină de găurit BRD-S-1 

► Ușoară și compactă, cu un centru de greutate echilibrat, ideal pentru operarea cu o singură mână 

► Nivelă încorporată pentru a echilibra perfect unealta 

► Mandrina fără cheie din metal solid de 10 mm pentru schimbarea rapidă și ușoară a burghielor 

► Control electronic al vitezei Lucrări de găurire perfecte și precise 

► Mâner din cauciuc și suport pentru centură 

 

Mașină de găurit cu impact BID-S-1 

► Mandrina fără cheie cu un singur manșon cu blocare automată pentru schimbarea rapidă a burghiului 

 
SPECIFICATII TEHNICE  
Consum de energie: 1100W                          

Deschidere mandrină: 1,5 - 13 mm 

Ø găurire lemn: 25 mm 

Ø găurire piatră: 16 mm 

Ø găurire oțel: 8 mm                                              

Cuplu: 14,5 Nm                                                  

Greutate: 2,9 kg 

Art.-Nr. 091952   Livrare în Bera Clic+ 

 

 

 

 

Ciocan rotopercutor și dăltuit BHD 8-48, SDS-max 

► Protecția împotriva pătrunderii celui mai fin praf în mecanismul ciocanului asigură o durată de viață mai 

lungă pentru unealta 

 

SPECIFICATII TEHNICE  
Consum de energie: 1600W                              

Prindere scule: SDS-max                   

Ø găurire beton: 48 mm 

Turație mers în gol, max.: 355 r/min                  

Energie de impact max.: 13,3 J                        

Greutate: 9,5 kg 

Art.-Nr. 342987   Livrare în cutie de plastic 
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Polizor de banc, dublu, BBG 150 B 

► Mașină de șlefuit robustă, cu o rază mică de șlefuire, pentru sarcini de șlefuire solicitante 

► Cu disc de șlefuit și perie 

► Dispozitiv de șlefuit reglabil 

► Lentilă mare, reglabilă de protecție a ochilor, cu lupă de șlefuire 

 
SPECIFICATII TEHNICE  
Putere de ieșire: 520 W                                

Turație în gol: 2.950 rpm                                      

Ø disc abraziv: 150x32 mm 

APARATE ALIMENTATE DE LA REȚEA 

LIVRARE  
1 x disc de polizat P 60                                    

1 x perie de șlefuit 

Art.-Nr. 366724 

Polizor de banc, dublu, BBG 150  

► Mașină de șlefuit robustă, cu o rază mică de șlefuire, pentru sarcini de șlefuire solicitante 

► Motor cu două axe cu durată lungă de viață 

► Dispozitiv de șlefuit reglabil 

► Lentilă mare, reglabilă de protecție a ochilor, cu lupă de șlefuire 

 
SPECIFICATII TEHNICE  
Putere de ieșire: 520 W                                

Turație în gol: 2.850 rpm                                      

Ø disc abraziv: 150x25 mm 

LIVRARE  
1 x disc de polizat P 60                                    

1 x disc de polizat P 40                                    

Art.-Nr. 366721 

Polizor de banc, dublu, BBG 200  

► Mașină de șlefuit robustă, cu o rază mare de șlefuire, pentru sarcini de șlefuire solicitante în aplicații industriale 

► Bază turnată sub presiune extrem de grea pentru amortizarea vibrațiilor 

► Cu discuri de șlefuit 

► Lentilă reglabilă de protecție a ochilor, cu lupă de șlefuire 

 
SPECIFICATII TEHNICE  
Putere de ieșire: 900 W                                

Turație în gol: 2.950 rpm                                      

Ø disc abraziv: 200x32 mm 

LIVRARE  
1 x disc de polizat P 60                                    

1 x disc de polizat P 40                                    

Art.-Nr. 366723 



 

  

APARATE ALIMENTATE DE LA REȚEA 

Aspirator umed/uscat BWDVC 

► Sistem de curățare a filtrului Push&Clean pentru curățarea elementului filtrant în câteva secunde 

► Funcție de pornire și oprire automată   

► Filtru textil PET lavabil (polyester fleece) - pentru o durată lungă de viață și siguranță (grad de separare de cel puțin 99,5%) 

► Aspiratoarele au o conexiune suplimentară pentru aerul evacuat, deci pot fi folosite și ca „suflante”. 

 

SPECIFICATII TEHNICE  
Consum de energie: 1.250 W                  

Volum rezervor: 25 l                                 

Putere de aspirare: 3.600 l/min        

Lungimea furtunului de aspirație: 5 m 

LIVRARE  
Furtun de aspirație, Ø 32 mm x 5 

m, tub manual curbat cu control al 

puterii de aspirație, 2 tuburi 

prelungitoare din aluminiu, fiecare 

cu lungimea de 513 mm, adaptor 

treptat, duză pentru podea, duză 

universală, duză pentru crăpături, 

sac filtru din lână, element filtru 

PET, inel de strângere pentru tub 

prelungitor, suport pentru 

accesorii si cabluri                  

 

Art.-Nr. 213734 

Aspirare umedă și uscată cu un singur dispozitiv 

Aspirator umed/uscat BWDVC 26 Aspirator uscat/umed BWDVC 30 PC 

SPECIFICATII TEHNICE  
Consum de energie: 1.500 W                  

Volum rezervor: 30 l                                

Putere de aspirare: 3.700 l/min       

Lungimea furtunului de aspirație: 5 m 

LIVRARE  
Furtun de aspirație, Ø 32 mm x 

5 m, tub manual curbat cu 

control al puterii de aspirație, 2 

tuburi prelungitoare din plastic, 

duză combinată pentru podea, 

duză conică, sac de filtru, 

element de filtru PET, manșon 

pentru scule 27/35/38 mm                   

 

Art.-Nr. 117632 

 

Furtun de aspirație 

32x5.000 mm 
Element filtrant 

 Filtru (pereche) 
Sac aspirator (5 bucăți) 

Art.-Nr. 094314 
Art.-Nr. 158509 

Art.-Nr. 158507 
Art.-Nr. 094315 

► Pentru BWDVC Top Permanent M (Articol 

nr. 365899) 

► Poliester 

 

► Potrivit pentru BWDVC 26 (art. nr. 213734), 

BWDVC 28L (art. nr. 213733), BWDVC 30 PC 

(art. nr. 117632) 

 

► Potrivit pentru BWDVC 26 (art. nr. 213734), 

BWDVC 28L (art. nr. 213733), BWDVC 30 

PC (art. nr. 117632) 

 

► Pentru BWDVC Top 

Permanent M (Articol 

nr. 365899) 
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APARATE ALIMENTATE DE LA REȚEA 

Aparat de curățat cu înaltă presiune BHPC 150-1 

► Pentru curățarea camioanelor, mașinilor și podelelor 

► Poate fi folosit și pentru murdăria grosieră de pe podea sau pereți datorită tijei 

► Duză 4-în-1 (presiune joasă și detergent, unghi larg de înaltă presiune 65°, presiune înaltă 20°, 

rotație de înaltă presiune) 

► Reglarea presiunii/debitului continuu variabilă 

► Bobina furtun, pornire/oprire automată 

► Transport ușor datorită roților mari de cauciuc 

► Furtun HP ranforsat cu oțel 

► Rezervă de detergent detașabilă 

 
SPECIFICATII TEHNICE  
Consum de energie: 2.900 W             

Tensiune de intrare: 230 V                   

Presiune de lucru: 150 bar                        

Debit: 10 l/min                               

Temperatura maxima a apei: 60 °C               

Ø furtun recomandat: 15 mm                 

Volum brut: 2 l                                      

Lungime furtun: 15 m                    

Lungime cablu: 5m                       

Greutate: 28,1 kg  

Art.-Nr. 251258 

Aerotermă electrică 9,0 KW EH 90D 

► Putere termică reglabilă în trepte 

► Termostat de ambient integrat 

► Elemente de încălzire inoxidabile 

► Protecție supraîncălzire 

 
SPECIFICATII TEHNICE  
Consum de energie: 9 kW              

Art.-Nr. 338355 

Suflantă de aer cald BHAB 2300E-1 

► Suflantă de aer cald cu design nou, debit infinit de aer și 

control al temperaturii 

► Afișaj LCD în trepte de 10 °C cu programe reglabile 

► Furnizează aer cald între 80 – 650 °C 

 

SPECIFICATII TEHNICE  
Putere nominală: 2300 W          

Tensiune: 230 V                                   

Debit aer: 150 - 500 l/min 

Lungime cablu: 3 m       

Greutate: 960 g 

Art.-Nr. 412195 



  Transportul 
materialelor 



 SERVICIUL – GESTIUNEA CENTRULUI DE COST 

STRUCTURAT ȘI SIMPLU   

FIECARE CENT LA VEDERE – MINIMIZAȚI COSTURILE ACUM! 

Cu gestionarea centrului nostru de costuri, aveți o imagine de ansamblu asupra tuturor costurilor generate, indiferent de 

locul în care apar. De asemenea, puteți controla și aloca costurile în mod individual, puteți stabili bugete, aproba comenzi și 

multe altele. 

Optimizarea individuală a centrelor de cost interne 

Centru de cost 

Dacă sunteți interesat, contactați 

reprezentantul dvs. de vânzări! 

 

Pentru o imagine de ansamblu și o mai bună alocare a costurilor, există opțiunea de a aloca toate comenzile către centre de 

cost definite individual pe trei niveluri: 

Motivul achiziției 

Consumator 

Bus intervenții Echipe de lucru Vopsitorie Container Atelier 

Bus 1 

Bus 2 

Alocarea unui centru de cost pentru fiecare comandă 

Șantier 1  

Șantier 2 

Șantier 3 

Raft 1                         

Raft 2                 

Cărucior de atelier 1 

Angajat1            

Angajat 2                 

Angajat 3 

Angajat1            

Angajat 2                 

Angajat 3 

Consum 

Pierderi 

Nou 

Consum 

Pierderi 

Nou 

Consum 

Pierderi 

Nou 

Consum 

Pierderi 

Nou 

Consum 

Pierderi 

Nou 

Avantajele tale: 

Planificare mai bună fără costuri nedorite 

Transparență permanentă a costurilor 



  TRANSPORT ȘI SIGURANȚA ÎNCĂRCĂRII 

Curea de fixare cu clichet cu cârlig cu două vârfuri, două piese 

Art.Nr.      

055412            500 daN               1000 daN              210 daN                   6 m           25 mm      albastru 

Forță de 

tracțiune 

directă 

Capacitate 

încărcare 

legată 

Forță de 

pretensionare Lungime        Lățime     Culoare     

005498           2500 daN              5000 daN              350 daN                 10 m           50 mm      albastru 

055413           1000 daN              2000 daN              240 daN                   6 m           35 mm      albastru 

088614           2000 daN              4000 daN              360 daN                   8 m           50 mm      albastru 

052370           2500 daN              5000 daN              350 daN                   8 m           50 mm      albastru 

 

Curea de fixare cu clichet o piesă 

Curea de fixare cu clichet o piesă Vinclu de protecție a marginilor XL  

Chingă de fixare automată cu clichet 

Curea de fixare cu clichet cu cârlig de prindere, două piese 

Art.Nr.      

Capacitate 

încărcare 

legată 

Forță de 

pretensionare Lungime        Lățime     Culoare     

Art.Nr.      
Forță de 

tracțiune 

directă 

Capacitate 

încărcare 

legată 

Forță de 

pretensionare Lungime        Lățime     Culoare     

Art.Nr.      
Capacitate 

încărcare legată 
Lungime          Lățime         Culoare     

055408                       500 daN                             4 m               25 mm          albastru 

055409                     1000 daN                             6 m               25 mm          albastru 

055411                     4000 daN                             8 m               50 mm          albastru 

055410                     2000 daN                             6 m               35 mm          albastru 

109049                     5000 daN                             8 m               50 mm          albastru 

 

 

371251            500 daN              1000 daN              100 daN                   6 m           25 mm      albastru 

371753            300 daN                600 daN              120 daN                   3 m           25 mm        negru 

371754            750 daN              1500 daN              180 daN                   3 m           50 mm        negru 

Art.Nr.      
Capacitate 

încărcare 

legată 

Lungime        

055405         250 daN            1 m               

055406         250 daN            2 m               

055407         250 daN            3 m               

184449         250 daN            5 m               

Forță de 

tracțiune 

directă 

► Protecție ideală a marginilor pentru toate 

bunurile sensibile și fragile la transport 

► Suprafață mare de contact 

► L x l: 150 x 200 

         Art.-Nr. 248609 
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Art.Nr.      
Forță de 

tracțiune admisă 

Capacitate încărcare 

(în formă U) Lungime        Lățime     Culoare     

Art.Nr.      

Art.Nr.      
Capacitate 

încărcare legată 
Lungime        

055408                      500 daN                          4 m                

TRANSPORT ȘI SIGURANȚA ÎNCĂRCĂRII 

Curea de fixare cu clichet o piesă 

055409                     1000 daN                         6 m                

055410                     2000 daN                         6 m                

055411                     4000 daN                         8 m                

Curea rotundă  

Curea de ridicare  

Curea bandă de unică folosință 

371280                   1000 daN                           2000 daN                          2 m              30 mm        lila 

► Pentru o singură utilizare în piesele prefabricate ale casei 

► Rezistența la rupere cel puțin egală cu de 5 ori capacitatea de portanță 

► Factor de siguranță 1:5 

► Lățime: 50 mm 

Art.Nr.      Forță de tracțiune admisă Lungime        

151654                          730 daN                                    0,5 m               

248620                        1400 daN                                   1,0 m               

► Testată GS 

► În conformitate cu EN 1492-2 

► Prevăzută cu etichetă de informații suplimentare pentru 

documentația de testare 

          

371282                   1000 daN                           2000 daN                          4 m              30 mm        lila 

371283                   2000 daN                           4000 daN                          2 m              60 mm        verde 

371286                   2000 daN                           4000 daN                          6 m              60 mm        verde 

371287                   3000 daN                           6000 daN                          3 m              90 mm        galben 

371289                   3000 daN                           6000 daN                          6 m              90 mm        galben 

Forță de 

tracțiune admisă 

Capacitate încărcare 

(în formă U) Lungime        

371263              1000 daN                        2000 daN                           2 m              

371275              3000 daN                        6000 daN                         12 m              

371278              5000 daN                      10000 daN                          8 m              

Curea de fixare cu clichet cu controler de 

curea pentru transportul autoturismelor 

► În conformitate cu VDI 2700 foaia 8.1 

► Indispensabil pentru transportul autoturismelor în siguranță 

► L x l: 150 x 200 

         Art.-Nr. 371752 

 

          

                                       

 

          

 



 

 

 

  

ÎNGRIJIREA VEHICULULUI 

Crystal Clear Summer 

► Soluție concentrată de curățare pentru sistemele de spălare a 

parbrizului și a farurilor 

► Îndepărtează reziduurile de insecte, grăsime, silicon etc. 

► Este indicat și pentru parbrizele din policarbonat 

► Previne formarea dungilor, a hologramelor și asigură 

funcționarea optimă a sistemelor de spălare 

          

Sticlă 40 ml  
Mod de administrare: 1 sticlă este 

suficientă pentru 4 litri de apă           

Art.-Nr. 215063 

Tablete  
Mod de administrare: 1 

tabletă la 4 litri de apă           

Art.-Nr. 414263  

Bidon 10 l  
Raport de amestec: 1:100                   

Art.-Nr. 215063 

Cleanstar Winter Classic  

► Detergent pentru toate anotimpurile cu antigel până la -52 °C 

pentru spălătoria auto 

► Potrivit pentru toate modelele de vehicule 

► Potrivit pentru parbriz din policarbonat și sisteme încălzite de 

spălare a parbrizului 

► Efect de curățare excelent 

► Fără formare de reziduuri în sistemul de spălare a parbrizului cu 

apă calcaroasă de la robinet 

► Miros plăcut proaspăt, îndepărtează reziduurile de insecte și 

silicon, biodegradabil conform WRMG 

          

SPECIFICATII TEHNICE  
Protecție împotriva înghețului nediluat: -52 °C 

Protecție împotriva înghețului 2:1: -30 °C 

Protecție împotriva înghețului 1:1: -23 °C                 

Protecție împotriva înghețului 1:2: -10 °C 

Culoare: albastru transparent                       

Miros: citrice                            

Art.-Nr. 416289     1 l                                          

Art.-Nr. 416268     5 l                                          

Art.-Nr. 416269   25 l 
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Detergent de interior, active  

► Pentru curățarea întregului interior al vehiculului 

► Înlătură chiar și murdăria persistentă 

► Conținut: 500 ml 

► U.A. 1/15 buc. 

         Art.-Nr. 014784 

Produs de curățare a urmelor de insecte  

► Îndepărtarea reziduurilor de insecte de pe 

geamuri, bare de protecție, faruri si suprafețe 

vopsite 

► Curățare temeinică și prietenoasă cu vopseaua 

► Conținut: 500 ml 

► U.A. 1/10 buc. 

         Art.-Nr. 117030 

Soluție de curățat geamuri 

► Îndepărtează resturi de insecte, grăsime, silicon, 

pete de nicotină și multe alte impurități 

► Nu atacă cauciucul și materialul plastic 

► Potrivită și pentru faruri din policarbonat 

► Miros: floral proaspăt 

► Efect anti-aburire 

► Conținut: 500 ml 

► U.A. 1/15 buc. 

         Art.-Nr. 415190  

Soluție de curățat jante Active  

► Curăţare intensivă a jantelor din oţel, jantelor din aluminiu 

vopsit, capacelor de roți 

► Înlătură murdăria persistentă 

► Biodegradabil 

► Are efect anticoroziv 

► Conținut: 500 ml 

► U.A. 1/10 buc. 

         Art.-Nr. 214880 

ÎNGRIJIREA VEHICULULUI 



  
ÎNGRIJIREA VEHICULULUI 

ETAPA 

Experți în curățarea exterioară a vehiculului 

ETAPA ETAPA ETAPA 

ETAPA ETAPA ETAPA 

ETAPA 

ETAPA ETAPA 

Curățați jantele și 

anvelopele 

Îndepărtați pelicula 

de rugină 

Îndepărtați 

reziduurile de 

gudron 

Îndepărtați 

resturile de insecte 

Curățați geamurile 

și oglinzile 

exterioare 

Ștergeți suprafețele  Lustruiți vopseaua Etanșați vopseaua Etanșați parbrizul 

Spălarea manuală a 

vehiculului 
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ÎNGRIJIREA VEHICULULUI 

ETAPA 

Experți în curățarea interioară a vehiculului 

ETAPA 

ETAPA 

ETAPA ETAPA 

Aspirați interiorul 

vehiculului 

Curățați bordul și ușile Curățați covorașele, 

podelele, pedalele, stâlpii 

A-B și căptușeala 

plafonului 

Curățați praguri, falduri, 

stâlpi și toată vopseaua 

interioară expusă 

Curățați tapițeria 

vehiculului (țesătură/piele). 

PONT: 
ETAPA ETAPA 

Scanează codul QR și află 

mai multe despre 

programul nostru extins. 

Finisare curățare interior 

vehicul  
Curățați geamurile 



  

Tehnică de iluminat 



  

Lanternă Pocket DeLux Wireless 

LĂMPI DE MÂNĂ 

SPECIFICATII TEHNICE  
Intensitate luminoasă: 300 lumeni   

Luminozitate spot: 100 lumeni                     

Timp max. de funcționare: aproximativ 8 ore   

Art.-Nr. 367170                                              

Pachet pad simplu de 

încărcare wireless 

Art.-Nr. 367166                                             

Lanternă X-Lux Wireless 

SPECIFICATII TEHNICE  
Intensitate luminoasă: 400 lumeni   

Luminozitate spot: 300 lumeni                     

Timp max. de funcționare: aproximativ 8 ore   

Art.-Nr. 367171                                              

Pachet pad dublu de 

încărcare wireless 

Art.-Nr. 367167                                             

Set Pocket DeLux Wireless Set X-Lux Wireless 

Multi-cablu USB de încărcare 3 în 1 

LIVRARE  
1x Pocket deLux                                        

1 x panou de încărcare (simplu)             

1 x cablu USB                                             

1 x ștecher 1 A (art. nr. 367176) 

Art.-Nr. 367173 

LIVRARE  
1x X-Lux                                                       

1 x panou de încărcare (simplu)             

1 x cablu USB                                             

1 x ștecher 1 A (art. nr. 367176) 

Art.-Nr. 367174 

Pachet complet cu pad dublu de încărcare 

wireless și Pocket Delux + X-Lux Wirele 

LIVRARE  
1x Pocket deLux                                       

1x X-Lux                                                                                               

1 x panou de încărcare (dublu)              

1 x cablu USB                                             

1 x ștecher 2 A (art. nr. 367177) 

Art.-Nr. 367175 

► U.A. USB la Micro USB, USB Type-C 

și Lightning pentru iPhone 

         Art.-Nr. 367172 

Perfect pentru încărcarea lămpilor cu acumulator, telefoane mobile etc. 



  

► Lanternă compactă de buzunar cu 

iluminare puternică 

► Se roteşte la 360° 

► Încărcare micro USB 

► Magnet puternic în bază pentru o 

prindere sigură 

         Art.-Nr. 206958 

 

Lanternă Pocket DeLux „Bright” micro USB 

LĂMPI DE MÂNĂ 

Pocket deLUX "SUN" 

► LED-uri ultra luminoase din noua 

generație aduce cu 40% mai multă 

lumină 

► Se roteşte la 360° 

► Încărcare micro USB 

► Magnet puternic în bază pentru o 

prindere sigură 

► Timp de iluminare: 4 ore 

         Art.-Nr. 206957 

► Lanternă LED practică și la îndemână 

► Magnet și clemă de buzunar pe spate 

► Încărcare micro USB 

► 7 LED-uri strălucitoare pentru lumina 

principală și 1 LED strălucitor ca spot 

         Art.-Nr. 200559 

 

          

Lanternă Pen Light LED 7 + 1  

► Cea mai subțire lanternă Pen Light 

► Lumină principală de 150 lumeni 

► Spot luminos de 90 lumeni 

► Încărcare USB tip C 

► Magnet și clemă de buzunar pe spate 

         Art.-Nr. 414778  

 

Lanternă Pen Light Slim din aluminiu USB C 

► Iluminare optimă a întregii zone de lucru 

► Design pliabil la 180° pentru iluminare 

flexibilă 

► Încărcare micro USB 

► Poate fi folosit și ca lampă de lucru  

► Magnet puternic încorporat  

         Art.-Nr. 335506 

 

Lanternă de frunte 2 în 1, acumulator  

► 7 moduri de lumină diferite, inclusiv lumină verde și roșie 

► Carcasă din plastic de înaltă calitate 

► Funcționare pe baterie cu putere maximă de lumină timp de 

până la 3 ore 

► Lampa roșie din spate cu funcționare continuă sau funcție 

intermitentă mărește vizibilitatea purtătorului 

► Flux luminos: 300 lumeni 

► Incl. 3 baterii AAA 

         Art.-Nr. 339275 

Lanternă de frunte multifuncţională 
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Pocket Flooder 10W 

► Mini reflector 10W cu lentile optice 

► Reîncărcabil cu portul Micro USB 

► IP65 – rezistent la apă și praf 

► Configurare rapidă și ușoară datorită magnetului puternic de 

pe baza suportului 

► Dimensiuni: Lxlxa 140x89x45 mm 

► Greutate: 400 g 

         Art.-Nr. 341709 

LĂMPI DE MÂNĂ 

Pocket Lux Bright Micro USB 

Lanternă Slimlite Easy Pocket Lux Slim Premium 

► 15 LED-uri frontale SMD asigură cea mai 

bună iluminare posibilă 

► Carcasă robustă din aluminiu-plastic 

► Ultra subțire (8 mm), pentru zonele greu 

accesibile 

► Cu magnet puternic pe partea de jos 

► Comutator multifuncțional pentru 2 

niveluri de iluminare diferite 

► Se poate îndoi la 150 de grade 

► Cârlig pivotant pliabil  

► Indicator luminos de încărcare 

         Art.-Nr. 244406 

► Design extrem de subțire, potrivit în 

special pentru lucrul în locuri înguste și 

greu accesibile 

► Performanță îmbunătățită a bateriei și 

două niveluri de iluminare 

► Lentilă optică cu iluminare de 90° 

► Încărcare micro USB 

► Intensitate luminoasă reglabilă 

► IP42  

► Timp de iluminare: 3 ore 

► Luminozitate: 900 lux la 0,5 m 

         Art.-Nr. 365815 

 

► 6 LED-uri de mare putere 

► Se rotește la 180°  

► Încărcare micro USB 

► Placă de încărcare inteligentă, detectează încărcătorul greșit 

► Magnet puternic încorporat  

         Art.-Nr. 206956 



  

LĂMPI DE MÂNĂ 

Reflector Flex Clamp 10 W tip C 

Lanternă Pen Light Hybrid - wireless și USB tip C 

Lanternă pliabilă Flex Lux Slim tip C 

Lanternă Flex 2 în 1 tip C  

► Design rotativ la 360° 

► Poate fi fixat pe toate suprafețele cu magneți sau cleme 

► Fixare pe suprafețe neferoase (de exemplu lemn, plastic 

cu până la 50 mm grosime) 

► Lumină principală reglabilă 100-1000 lumeni cu 

comutator rotativ 

► Port de încărcare USB-C pentru încărcare rapidă 

► Timp de funcționare 1 nivel: 3 h 

► Timp de funcționare al 2-lea nivel: 20 h 

► Lungime x lățime x grosime: 143 x 99 x 47 mm 

► Greutate: 470 g 

         Art.-Nr. 414773  

► Lanternă flexibilă și pliabilă 2 în 1 

► Dimensiuni pliată: 38x24x177 mm 

► Funcționează ca lanternă cu spot puternic, 

care proiectează 2500 lux 

► Un comutator magnetic încorporat permite 

stingerea automată a luminii principale atunci 

când este pliat la un unghi de 15° 

► Magnet puternic încorporat în bază 

► Cârlig integrat pentru suprafețe neferoase 

         Art.-Nr. 414774  

 

          

► Inovație, flexibilă 2 în 1 

► Lumină principală reglabilă, 30 până la 300 lumeni 

► Lumină spot 100 de lumeni cu furtun flexibil 

► Furtun flexibil de 270 mm lungime 

► Dispune de o clemă pentru curea/buzunar 

► 2 magneți puternici încorporați în spate pentru 

poziționare convenabilă 

         Art.-Nr. 414777 

          

 

► Încărcare prin USB universal tip C sau 

prin pad wireless 

► 2 nivele, lumină principală până la 250 

lumeni + 1 lumină punctuală de 90 de 

lumeni 

► Magnet puternic pentru poziționare 

► Clemă spate integrată 

► IP54 și IK09 

► Flux luminos 1 nivel: 250 lm 

► Flux luminos al 2-lea nivel: 100 lm 

► Luminozitate spot: 90 lm 

         Art.-Nr. 412559 
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Reflector LED "Black" Slim Plus 

► Iluminare puternică și uniformă a zonei de lucru 

► Protecție puternică a marginilor cauciucate 

► 70 de LED-uri SMD oferă o intensitate luminoasă 

de 3.300 de lumeni 

► Priză suplimentară de 230 V pe spate 

► LED: 35W 

► Greutate: 2,2 kg 

         Art.-Nr. 332544 

 

          

                                       

 

Reflector LED "Black" cu acumulator  

► IP 65 - Protejat împotriva jeturilor de apă și rezistent la praf 

► Iluminare puternică și uniformă a zonei de lucru 

► Protecție puternică a marginilor cauciucate 

► 72 de LED-uri SMD oferă o intensitate luminoasă de 2.500 de lumeni 

► Cu priză USB încorporată pentru încărcarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive 

► LED: 30W 

► Greutate: 2,2 kg 

         Art.-Nr. 332543 
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