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PRELUCRAREA METALULUI: 
Rectificare și debavurare

PRELUCRAREA METALULUI: 
Găurire, filetare și zencuire

ÎMBINAREA METALULUI: 
Bulonare și nituire

ÎMBINAREA METALULUI: 
Unelte de sudură și siguranță 
pentru sudură

ASAMBLAREA 
STRUCTURILOR METALICE

CURĂȚARE ȘI FINISARE

Metalul, ca material de construcție, se bucură de o mare popularitate de multă vreme, 
deoarece este rezistent și adecvat pentru realizarea de proiecte arhitecturale de toate 
tipurile. Însă, înainte ca gardurile, scările metalice, balustradele, balcoanele, copertinele, 
acoperișurile, fațadele metalice, treptele, echipamentele de joacă etc. să poată fi construite 
și instalate, ele trebuie să fie mai întâi produse în atelier. Economisiți timp și bani cu un 
partener care furnizează o întreagă gamă de produse și oferă soluții inovatoare pentru 
a vă eficientiza activitatea zilnică.



GĂURIRE ȘI ZENCUIRE ÎMBINARETĂIERE ȘI RECTIFICARE
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PARTENER

Berner are angajați pentru centrul de 
asistență și personal de teren pe care 
vă puteți baza și, prin urmare, este un 
partener care va avea grijă de nevoile dvs. 
și va fi alături de dvs. pe tot parcursul, 
oferind ajutor și sfaturi. Mai mult, 
magazinul nostru online este disponibil 
24/7, permițându-vă să cumpărați în orice 
moment bunurile de care aveți nevoie 
pentru prelucrarea metalelor.

PRODUSE

Această broșură este împărțită în mai 
mulți pași de lucru. Accesați secțiunea 
corespunzătoare și selectați soluția  
pentru produsul dvs. Veți găsi totul,  
de la pregătirea locului de muncă până 
la tăierea și rectificarea metalelor, de la 
prelucrarea și îmbinarea pieselor până  
la finisare.

BERNER ÎN CONSTRUCȚII METALICE
La Berner, știm că precizia înaltă și atenția la detalii sunt esențiale pentru fiecare etapă 
a procesului de construcție metalică, dacă rezultatul final va fi un produs impresionant 
și de înaltă calitate. 

Prin urmare, cu gama noastră extinsă de produse, vă însoțim pe tot parcursul procesului, 
de la crearea până la finalizarea și instalarea unei noi structuri metalice. 

Deoarece pot apărea multe provocări diferite, oferim și numeroase inovații pentru  
a vă face munca mai ușoară, mai rapidă și, de asemenea, mai sigură.



 

Art. 413343 | 500 ml 
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1 |  PREGĂTIREA LOCULUI DE  MUNCĂ ȘI 

A MATERIEI PRIME

Cleme cu șurub din oțelAgent de curățare spumă NSF A1

Cărucior de atelier Evolution II

 Interval de strângere: 0-160 mm
 
Articolul 107643

  Pentru curățarea utilajelor, pieselor, 
sculelor, suprafețelor dure și 
țesăturilor din sectorul prelucrării 
alimentelor și din alte industrii

  Compatibil cu majoritatea 
materialelor plastice

400 ml
Articolul 367952

 Pereți laterali și peretele posterior perforați încastrați
 Încuietoare sertar
 2 rotile blocabile
  Cu mâner glisant tubular robust și suprafață de cauciuc 

cu nervuri
 Toate sertarele dispun de închidere centralizată

Articolul 157609

Alte dimensiuni disponibile pentru a se potrivi 
nevoilor dvs.!

PREGĂTIREA LOCULUI DE MUNCĂ 

Înainte de a începe lucrul propriu-zis, zona de lucru trebuie eliberată și curățată și toate 
echipamentele necesare trebuie să fie poziționate la îndemână. Această lucrare include și 
curățarea și degresarea panourilor metalice. Acest lucru evită necesitatea de a întrerupe 
lucrările ulterior și contribuie la obținerea unui rezultat de înaltă calitate. Precizia lucrărilor 
este esențială pentru un proiect de succes. Dimensiunile din desene trebuie să fie 
transferate pe piesa de prelucrat cu precizie milimetrică, deoarece metalul este un material 
rigid care oferă puține posibilități pentru modificări sau corecții ulterioare.
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PREGĂTIREA MATERIEI PRIME 

Set markere duo 

Ruletă EC Clasa II NC fără 

magnet, 5 m 
Ac de trasat cu două 

capete, unghiular 

Vinclu de precizie 

Marker permanent pentru găuri adânci 

Raportor electronic Easy II Șubler digital 

Curea rotundă 
galbenă, 6 m  

Articolul 371273 

Curea de ridicare 
purpurie, 3 m  

Articolul 371281 

► Pentru scriere pe aproape orice material 

uscat, cum ar fi lemnul, hârtia, piatra, 

metalul, plasticul, sticla, porțelanul, 

cărămida, plăcile de acoperire, ceramica, 

betonul, polistirenul 

► Se șterge greu 
        

         Articolul 198668 

► Pentru marcarea locurilor greu accesibile 

►  Ideal pentru lucrări de instalare și asamblare 

► Miros slab 

► Vârf special 
  

  Articolul 200741 

► Cu ieșire de date, design din oțel 

inoxidabil, LCD, setare zero în orice 

poziție, conform cu DIN 862 

► Interval de lucru de la 0 la 150 mm  

         Articolul 169091 

 

► Cu afișajul său digital mare, măsoară 

unghiurile rapid și precis  

► Nivele cu bulă orizontale și verticale 

pentru o lucrare precisă  

► Lungime coadă: 750 mm  

 

         Articolul 363052 

CURELE DE RIDICARE ȘI CURELE ROTUNDE 

Alte dimensiuni disponibile pentru a se potrivi nevoilor dvs.! 

Articolul 133372 Articolul 023774 

Alte dimensiuni 

disponibile pentru 

a se potrivi 

nevoilor dvs.! 

Articolul 097785 



Mănuși de lucru Flexus

Mănuși din piele Nappa de capră

Mănuși premium rezistente la tăiere

Mănuși mecanice

  Pentru lucrări de reparații, 
întreținere și asamblare solicitante

 Strat dublu pe palmă
  Căptușeală din nailon/Lycra fără 

cusături
  Ideale atât în condiții umede, 

cât și uscate și pentru manipularea 
materialelor uleioase

Articol 152823 Mărimea 7

  Pentru stres mecanic ușor
  Fixare cu velcro și manșetă elastică
  Extrem de flexibile, cu o bună 

sensibilitate la atingere

Articol 023811 Mărimea 8

  Suprafață din PU care lasă 
pielea să respire

  Ideale pentru lucrul cu 
panouri și piese metalice 
ascuțite

 Manșetă extra lungă

Articol 157140 Mărimea 11

  Prindere excelentă în condiții 
umede și uscate

  Căptușeală din nailon fără 
cusătură, neagresivă pentru 
piele

Articolul 040874 Mărimea 7

Alte dimensiuni disponibile!

Alte dimensiuni disponibile!

Alte dimensiuni disponibile!

Alte dimensiuni disponibile!

2 | SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

Prelucrarea metalului implică multe riscuri. Aflați cum vă puteți proteja și la ce să aveți grijă.
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46ARDEA
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Dozator plasture 

Articolul 139319 
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Ferăstrău cu bandă 
pentru metale 
BMBS

Articolul 366841

Pânză bimetalică 
ferăstrău cu bandă 
M42

Articolul 174264

  Pentru oțel turnat, fontă, oțel-beton, 
țevi și table din oțel

  Ø x s x Ø gaură: 125x1x22,23 mm
   Turație max.: 12.220 rpm

Articolul 038276

  Pentru oțeluri inoxidabile aliate, bogat 
aliate și fără coroziune, oțel inoxidabil, 
oțel moale, tablă de oțel și plexiglas 
de până la 4 mm

  Ø x s x Ø gaură: 125x1x22,23 mm
  Turație max.: 12.220 rpm

Articolul 38500

  Pentru oțeluri inoxidabile aliate, 
bogat aliate și oțel inoxidabil, 
oțel-beton, tablă de oțel și plexiglas 
de până la 4 mm

  Ø x s x Ø gaură: 125x1,0x22,23 mm
  Turație max.: 12.220 rpm

Articolul 243912

METALline   Disc de tăiere superior

INOXline   Disc de tăiere superior INOXline   Disc de tăiere 
premium Pro-tec

Alte dimensiuni 
disponibile pentru a se 
potrivi nevoilor dvs.!

Alte versiuni disponibile pentru 
a se potrivi nevoilor dvs.!

Alte versiuni disponibile pentru 
a se potrivi nevoilor dvs.! Alte versiuni disponibile pentru 

a se potrivi nevoilor dvs.!

POT FI UTILE ȘI

Berner oferă o gamă largă de discuri de tăiere și lame de ferăstrău de înaltă calitate, pentru 
tăierea materiei prime la lungimea necesară, astfel încât să poată fi prelucrată în continuare 
cu precizie. 

12 | BERNER | PRELUCRARE ȘI FINISARE EFICIENTĂ A METALULUI



Ferăstrău cu coadă 
metalic 

  24 de dinți pe inch
  Lungime totală: 

480 mm 

Articolul 148830

  24 de dinți pe inch
  Lungime x lățime: 

300 mm x 15 mm

Articolul 046310

  Dinți frezați, ondulați
  Comparabil cu Bosch: T 118 AF
  Pasul dinților: 1,2 mm

Articolul 002438

  Fontă, oțel bogat aliat, oțel inoxidabil
  Corpul larg și grosimea ridicată 

a pereților asigură o stabilitate înaltă 
pentru toate lucrările de demolare

 Până la 8 dinți pe inch
 Pasul dinților: 3 mm

Articolul 363704

 Dinți frezați, ondulați
 Comparabil cu Bosch: T 318 AF
 Pasul dinților: 1 mm

Articolul 002434

Articolul 244759
Articolul 244758 în BERA CLIC+

Articolul 241997
Articolul 241996 în BERA CLIC+

  24 de dinți pe inch
  Lungime x lățime: 

300 mm x 12 mm

Articolul 189162

Lamă ultra-flexibilă 
pentru ferăstrău de 
mână HSS

Metalline BI 1.2/50 Metalline HM Premium

Metalline BI 1.0/100

Ferăstrău fără fir BACJS-1 18 V în 
cutie de carton

Ferăstrău alternativ fără fir BACRS-1 
18 V, fără accesorii, în cutie de carton

Lamă bimetalică 
ferăstrău de mână 
Bentex HSS

Alte dimensiuni disponibile pentru a se potrivi nevoilor dvs.!
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INOXline Disc de 
tăiere premium  

Pro-Tec 

INOXline  
Disc de tăiere  

superior

INOXline Disc  
de tăiere X-LOCK  

superior

METALline  
Disc de tăiere  

superior

METALline Disc 
de tăiere X-LOCK 

superior

Articol de referință 243913 038500 399422 038278 399424

Diametru

Ø 115 mm 1,0 x 22,23 
1,5 x 22,23

0,8 x 22,23 
1,0 x 22,23  
1,6 x 22,23
3,0 x 22,23

1,0 x 22,23 
1,6 x 22,23 
3,0 x 22,23

Ø 125 mm 1,0 x 22,23
 1,5 x 22,23

0,8 x 22,23 
1,0 x 22,23  
1,6 x 22,23 
3,0 x 22,23

1,0 x 22,23 
1,6 x 22,23

1,0 x 22,23 
1,6 x 22,23  
2,0 x 22,23 
 3,0 x 22,23

1,0 x 22,23 
1,6 x 22,23

Ø 230 mm 1,9 x 22,23 1,9 x 22,23
3,0 x 22,23

1,9 x 22,23 
3,0 x 22,23

Clasa de calitate

Viteză de tăiere             

Durată de viață            

Avantajele produsului
Protejează 
împotriva 
umidității

Pentru metale 
prețioase

  

Pentru toate 
tipurile de 

metale   

Materiale

Oțel          

Oțel-beton          

Oțel bogat aliat       

Tablă metalică           

Metale prețioase       

Scule din oțel           

Fontă           

Metale neferoase

Plexiglas (până la 4 mm)       

      Ideal          Utilizare ocazională



 

Folosiți discurile cu mașina 

de șlefuit BPT-DGA 90˚ 

Articolul 201146 
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ALTE PRODUSE ABRAZIVE

Ø 60 mm P120
Articolul 146876

Ø 40 mm P120
Articolul 146868Articolul 329064

Set care cuprinde o șurubelniță 
electrică fără fir BACSD-1 de 18 V 
și polizor unghiular fără fir 
BACAG BL de 18 V

Alte dimensiuni disponibile!

Alte dimensiuni disponibile!

Alte dimensiuni disponibile!

Disc lamelar cu zirconiu ControlDisc de curățare abraziv nețesut 
cu bază din nailon

Discuri de curățare cu placă 
de sprijin integrată

  Potrivit pentru oțel inoxidabil, 
oțel pentru unelte, fontă, metale 
neferoase, oțel-beton, oțel, aliaje de 
titan, aliaje pe bază de nichel, oțel 
aliat cu crom, vopsea, chit, lemn, 
fibre de sticlă, panouri de caroserie 
pentru vehicule și piese solide, 
suduri, bavuri, rugină, canturi, 
suprafețe rotunde sau curbate

Ø 125 mm P40
Articolul 048750

  Potrivit pentru metal, lemn și plastic, 
șlefuire de finisare, pre-lustruire, 
debavurare, detartrare și 
îndepărtarea oxizilor, zgârieturilor, 
ruginii și vopselei

Ø 115 mm P80
Articolul 005593

  Îndepărtați rugina, vopseaua, 
protecția șasiului și alte straturi 
de acoperire a metalului

Ø 115 mm
Articolul 405722  Pentru discuri din fibre vulcanizate

  Placă de cauciuc cu suport 
M14 pentru polizor unghiular, 
turație maximă

 13.000 rpm

Ø 125 mm
Articolul 193720

Polizor unghiular BAG-125-2E 
1.700 W în cutie de carton

Articolul 217711
Articolul 217712 în BERA CLIC+

46ARDEA
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46ARDEA
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Suport de cauciuc pebtru discuri de fibra vulcanica si discuri ZEC

46ARDEA
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46ARDEA
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46ARDEA
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Perie lamelara cu tija de 6 mm

46ARDEA
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Debavurator 
de mână rapid

Articolul 370222

115 mm x 10 m P180
Articolul 050832

Role de pânză 
abrazivă nețesută

 Pentru metal și lemn
  Țesătură specială din bumbac pentru 

șlefuire flexibilă
 Se rupe pe orizontală și verticală
  Lipire: Adeziv. Spate: Pânză abrazivă 

flexibilă. Tip de granulație: Corindon 
standard, umplere dispersată 
semideschisă

P 240
Articolul 050592

Pânză de șmirghel 230x280 mm

 Setul include:
 1 x pilă plată, cu capăt bont, L 250 mm, Hieb 2
 1 x pilă semirotunda, L 250 mm, Hieb 2
 1 x pilă triunghiulară, L 250 mm, Hieb 2
 1 x pilă rotundă, L 250 mm, diametru 9,1 mm, Hieb 2

Articolul 279676

  Cap de ciocan conform cu DIN 1041 - testat VPA/GS, fabricat din oțel 
călit și temperat C45

Articolul 333677

Pile de atelier, set de 4

Ciocan de lăcătușerie cu mâner cu 3 componente

Alte culori și dimensiuni disponibile!

POT FI UTILE ȘI

Unealtă 
universală 
de debavurare 
externă

Articolul 404483
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Disc de curățare 
abraziv ceramic 
PREMIUMline

Disc de curățare 
abraziv cu zirconiu 
corindon cu placă 
de sprijin concavă 
la 6° din cânepă 
PREMIUMline

Disc de curățare 
abraziv TOPline

Disc de curățare 
abraziv Flexidisc 

TOPline

Articol de referință 085144
399413 X-LOCK 050925 050906

399417 X-LOCK 050916

Diametru
Ø 115 mm P40 P60 P80 P40 P60 P80 P120 P40 P60 P80 P120 P40 P60 P80

Ø 125 mm P40 P60  
P80 P120 P40 P60 P80 P120 P40 P60 P80 P120 P40 P60 P80

Clasa de calitate

Durată de viață             

Rată de îndepărtare 
a materialului

          

Tratament suprafețe           

Avantajele produsului Foarte agresiv

Foarte prietenos 
cu mediul 

și protejează 
sănătatea

Cel mai  
bine vândut

Pentru utilizări  
specifice: 

de exemplu, 
șlefuirea 

colțurilor sau 
a suprafețelor  

convexe

Materiale

Oțel         

Oțel-beton         

Oțel inoxidabil   

Scule din oțel         

Fontă

Metale neferoase

Aliaje pe bază de nichel

Oțel nichel-crom   

Oțel aliat cu crom   

      Ideal          Utilizare ocazională * X-Lock pentru Ø 125 mm
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FILETARE ȘI ZENCUIRE

 Articolul 371707Articolul 010467

  Pentru găurirea, filetarea, 
strunjirea, zencuirea și alezarea 
metalelor, aluminiului, alamei și 
oțelului inoxidabil în procese de 
prelucrare ușoare până la cele 
mai solicitante

400 ml
Articolul 218863

  Spumă pentru tăiere cu 
aderență bună pentru găurirea, 
filetarea, strunjirea, zencuirea și 
alezarea metalelor, aluminiului, 
alamei și oțelului inoxidabil în 
procese de prelucrare ușoare 
până la cele mai solicitante

400 ml
Articolul 341627

Ulei pentru găurire și tăiere Spumă pentru găurire și tăiere

5 l
Articolul 304050

BPT-RD  
Set de carote 
BIM FC BC +

Pentru a putea îmbina componentele ulterior, mai întâi trebuie tăiat un filament. Datorită 
gamei noastre extinse de burghie pentru găurire, burghie în trepte, burghie de filetat și 
freze conice, puteți lucra cu precizie și puteți realiza îmbinări filetate fără probleme.

POT FI UTILE ȘI

Cutie albastră Set de piulițe de tăiere 
a filetelor pentru filet 
standard M6-M12

Articolul 249525 Articolul 018353

46ARDEA
Typewritten Text
Masina de gaurit
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  Rectificare de precizie cu un unghi la 
vârf de 118°, pentru o centrare mai 
bună, fără alunecare

  Materiale turnate și oțel durificat
  Aluminiu și plastic
  Potrivire universală pentru mașinile 

de găurit portabile și cu coloană și 
mașinile CNC

Lungime totală: 93 mm
Lungime de lucru: 57 mm
Ø: 6 mm 
Articolul 367365

Burghie de filetat spiralate DIN 338 
RN CO 5 universale PREMIUMline  

Alte dimensiuni disponibile! Alte dimensiuni disponibile!

Burghie de filetat spiralate CO5 
DIN 338 PREMIUMline  

 f Aliajul de cobalt asigură durabilitate și 
duritate și o rezistență ridicată la căldură 
 f Potrivite și pentru materiale dure și dificile
 f Vârful încrucișat permite pre-găurirea fără 
perforare centrală prealabilă
 f Întreaga lungime de lucru poate fi rectificată

Unghi vârf: 130°
Ø: Sortimentul cuprinde 1,0 până la 15,0 mm

Articolul 367259

Casetă de burghie în 
trepte, 3 burghie

 f3 Burghie în trepte HSS, Ø 
găurire 4 - 12, 4 - 20, 6 - 30 mm, 
în casetă de plastic

Articolul 219314

Burghie în trepte HSS 
 fVârful încrucișat elimină necesitatea 
perforării centrale și a pre-găuririi
 fZona de rupere a marginii face posibilă 
găurirea și debavurarea pe ambele părți 
fără schimbarea sculelor
 fRotunjire și debavurare automate la 
trecerea la următorul diametru mai mare
 fNu este necesară măsurarea repetată, 
diametrul de găurire poate fi citit pe 
profilul activ

Vârf încrucișat

Zona de rupere 
a marginii 

Profiluri active 
spiralate variabile

Ø gaură pentru riglă 
de nivelă cu laser

Cu tijă cu 3 laturi plate
(Burghie în trepte HSS, 
fără înveliș)

Cu tijă 
ROTASTOP®
(Burghie în trepte 
HSS, cu înveliș 
din TiAlN)

CLIPUL 
VIDEO



Burghiu de filetat și tarod 
combinat HSS TIN 1/4"

Șurubelniță tip ciocan 
electrică fără fir
BACHDD-2, 18 V, 5,0 Ah

Setul include:
   Diverse capete pentru mașini de filetat:  
   M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
   Livrat într-o carcasă robustă din plastic

Articolul 186722

Articolul 369783

  Pentru toate mașinile de găurit lente cu 
acționare în sens orar și antiorar

  Coadă hexagonală 1/4 pentru o prindere 
sigură în mandrine cu trei fălci și 
adaptoare de burghie, filet M6

Articolul 187036 

Casetă de burghie zencuitoare DIN 335 HSS-E TiAlN, 6 burghie
 fAcoperire cu TiAlN adecvată pentru prelucrarea uscată
 fPotrivire universală pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu și hardox
 fPas armonizat pentru o geometrie de tăiere optimizată
 fDurată de funcționare cu până la 50 % mai mare
 fZencuire cu până la 25 % mai rapidă
 fFuncționare extrem de silențioasă

Articolul 340827

TIJĂ BREVETATĂ 
ROTASTOP®

Înveliș de suprafață din 
TiAlN PREMIUM

GEOMETRIE DE 
TĂIERE NOUĂ

MAI MULTĂ PUTERE

PROCES DE PRELUCRARE 
OPTIMIZAT

Alte dimensiuni disponibile!
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Șuruburi cu cap turtit

DIN 85 / ISO 7380 /  
similar cu ISO 7380

Șuruburi hexagonale 
cu filet complet 

DIN 933 / DIN 961 /  
ISO 4017

Șuruburi hexagonale 
cu filet parțial
DIN 601 / DIN 931 / 
DIN 960 / ISO 4014 / 
DIN 6921

Șuruburi cu cap 
cilindric crestat

DIN 84 / DIN 912 /  
DIN 6912 / DIN 7984

Șuruburi cu cap 
îngropat 

DIN 963 / DIN 965 /  
ISO 10642 (DIN 7991)

Șuruburi cu cap 
înfundat ridicat

DIN 964 / DIN 966

Șuruburi cu cap oval

DIN 7985

Șuruburi de siguranțăȘuruburi cu cap cu 
șaibă zimțată

Piulițe hexagonale 

DIN 439-2 / DIN 934 / 
DIN 936 / ISO 4032 / 
DIN 6923

Piulițe cu flanșă 
zimțată

Piulițe cu cap 
hexagonal 

DIN 917 / DIN 1587

Contrapiulițe 

DIN 980 / DIN 982 / 
DIN 985 

Piulițe

Șaibe plate

DIN 125-1 / DIN 440 / 
DIN 1052 / DIN 6340 / 
DIN 7349 / DIN 9021

Șaibe elastice

DIN 127 / DIN 128 / 
DIN 7980

Șaibe de blocare 
zimțate 

DIN 6797 / DIN 6798

Șaibe/Pene de fixare  
cu diametru mare

Șaibe de siguranță 
Schnorr/Nord-Lock/
Șaibe de blocare 
zimțate Teckentrupp

Garnituri inelare/
Garnituri/Garnituri 
de oțel-cauciuc

Șaibe, inele și garnituri
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Pentru fiecare proiect care folosește asamblări filetate, Berner vă oferă șurubul potrivitîn sistemul metric, precum și o gamă variată de nituri pentru proiectele dvs. care implică asamblări filetate.



Marcaj CE 
Produs de construcție reglementat 
		Conform valorilor de performanță 

menționate în Declarația de 
performanță și conform cu 
legislația europeană

Nr. identificare 
Număr de identificare (lot de 
producție) ștanțat pe capul 
bulonului și pe piuliță  
		Nu este nevoie de certificat 

pentru testul de acceptanță 3.1

Oțel galvanizat
Protecție de înaltă calitate împotriva 
coroziunii 
		Asamblarea bulonată va rămâne 

funcțională pentru mult timp

Elemente de conectare pentru structuri din oțel și metal

H = Hoch-fest (rezistență ridicată, gradul de rezistență al șurubului)
V = V

Un ansamblu de șurub și piuliță HV constă, în general, dintr-un șurub 
care este conform cu DIN EN 14399-4 (fost DIN 6914), o piuliță care este 
conformă cu DIN EN 14399-4 (fost DIN 6915) și două șaibe care sunt 
conforme cu DIN EN 14399-6 (fost DIN 6916).

Proiectare, calcul și dimensionare:

Aceste piese sunt utilizate în asamblări cu forfecare 
și prin reazeme, asamblări rezistente la alunecare și 
asamblări prin tensionare din categoriile A-E conform 
cu DIN EN 1993-1-8. Ansamblurile de șuruburi și piulițe 
HV sunt potrivite atât pentru conexiuni cu preîncărcare, 
cât și pentru conexiuni fără preîncărcare.

Execuție și verificare:

Executarea sau asamblarea se efectuează în conformitate 
cu DIN EN 1090-2 și DIN EN 1993-1-8/NA.
DIN EN 1090-2 cuprinde și regulile de verificare
și de testare a asamblărilor.

Informații suplimentare:

  Utilizați întotdeauna un set complet (bulon/șurub, piuliță 
și șaibe) de la același producător.

  Odată instalate, piesele trebuie să fie protejate împotriva 
murdăriei și coroziunii.

  Piulițele Berner HV sunt lubrifiate și gata de instalare.
 Nu este necesară ungere suplimentară.
  La montarea șaibelor, latura cu marcajul trebuie să fie 
orientată către piesă și latura teșită trebuie să fie orientată 
către capul bulonului sau piuliță.

  La montarea piulițelor, latura cu marcajul trebuie să fie 
vizibilă la exterior.

  Pentru a compensa lungimea de aderență, până la trei 
șaibe cu o grosime totală de max. 12 mm pot fi folosite 
pe partea care nu este înșurubată.
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orspannbar (asamblarea filetată poate prelua o sarcină în timpul instalării)
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Proprietăți

Rezistență Rezistență 
la vibrații

Etanșare 
împotriva 
lichidelor

Lungime 
de 

ajustare 
a prinderii

Combinația de materiale 
și dimensiunea potrivite 
pentru fiecare tip de 
utilizare.

• • • •

impermeabil și etanș la 
aer cu mandrină captivă.

• • • • • • • • •

Ideal pentru găuri 
imprecise. Cu o gamă 
largă de mânere care 
poate înlocui mai multe 
dimensiuni standard de 

• • • • • • •

Pentru fixare în materiale 
moi, poroase, fragile sau 
compactabile.

• • • • • • •

Adecvat în special pentru 
asamblare prin nituire în 
materiale moi, poroase, 
fragile sau compactabile.

• • • • • • • •

Pentru asamblările expuse 
la solicitări ridicate. • • • • • • • • • •

performanță cu o 
gamă largă de prinderi. 
Compensează asimetriile 
găurilor.

• • • • • • • • • • •

• Acceptabilă • • Bună • • • Foarte bună • • • • Excelentă
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Rezistență la coroziune

Manșon: 
aluminiu 

Mandrină: 
oțel

Manșon: 
aluminiu 

Mandrină: 
oțel 

inoxidabil

Manșon: 
aluminiu 

Mandrină: 
aluminiu

Manșon: 
oțel 

Mandrină: 
oțel

Manșon: 
cupru 

Mandrină: 
oțel

Manșon: 
cupru 

Mandrină: 
bronz

Manșon: 
cupru 

Mandrină: 
oțel 

inoxidabil

Manșon: 
oțel 

inoxidabil 
Mandrină: 

oțel 
inoxidabil

Manșon: 
plastic 

Mandrină: 
plastic

• •
Nr. articol 

10081

• • •
Nr. articol 

249189
Nr. articol 

151727
Nr. articol 

106362

• • •
Nr. articol 

911544

•
Nr. 

articol 
9776

• •
Nr. articol 

10286

• • •
Nr. articol 

335921

• • • •
Nr. articol 

339512

• •
Nr. articol 

12058

• • •
Nr. articol 

393363

• •
Nr. articol 

244643

• • •
Nr. articol 

393380

• • • •
Nr. articol 

110304

• •
Nr. articol 

168686
Nr. articol 

933902

• • •
Nr. articol 

168689

•

Nr. 
articol 
249482

• • • •
Nr. articol 

249483

• •
Nr. articol 

911501

• • •
Nr. articol 

914010

• • • •
Nr. articol 

142883

• • •
Nr. articol 

169461

•
Nr. 

articol 
169423

• • •
Nr. articol 

169483

•
Nr. 

articol 
144142

• • • •
Nr. articol 

41153 
Nr. articol 

219405



Pulverizator de protecție la sudură

Pulverizator INOX

  Împiedică aderența proiecțiilor de 
sudură pe difuzoarele de gaz, duzele 
de sudură și piesele de lucru

  Testat de Schweißtechnische 
Lehranstalt (SLV, Institutul German 
de Sudură)

400 ml

  Strat de acoperire cu uscare rapidă 
pentru utilizare ca adeziv pentru 
sudură în puncte după sudura cu arc 
electric și în puncte

  Protecție foarte bună împotriva 
coroziunii

500 ml
Articolul 333618

Ciocan-daltă de sudură, 
295 mm

Magnet de sudură 
cu întrerupător

Perie de mână pentru 
cordonul de sudură, 290 mm

Articolul 244636

Articolul 251508

Articolul 186872

7 | ÎMBINAREA ELEMENTELOR METALICE: 

SUDARE

Pe lângă bulonare și nituire, piesele de lucru pot fi îmbinate și prin sudare. Sudarea este un 
proces de îmbinare prin lipire permanent, ferm, care este mai complex, dar, în același timp, mai 
durabil și mai rezistent. Echipamentul de protecție adecvat este esențial pentru această lucrare. 
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Șorț de sudură integral din piele

Mască de sudură de protecție

Mănuși de sudură de bază

Cască de sudură heliomată

Ochelari de protecție la sudură 
și șlefuire conformi cu DIN 5

  Piele moale, netăbăcită, rezistentă 
la temperatură de până la 80 °C, 
dimensiune: 80 x 100 cm

 DIN EN ISO 11611:2008-01
 Lungime: 90 cm 

Articolul 118502

  Design cu decupaj adânc, fibră 
vulcanizată neagră cu prindere 
din plastic

 În conformitate cu DIN EN 175 

Articolul 186856

  Extrem de robuste și 
rezistente

  Standardul DIN EN 420, 
EN 388, EN 407, EN 12477 

Articolul 186899   Mărimea 10

  Oferă protecție 
continuă împotriva 
radiațiilor IR și UV 
până la DIN 13 

Articolul 184399

  Cu lentile de 
protecție pliabile 

Articolul 762628

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

Alte modele disponibile

Articolul 188942

 

Articolul 201073

POT FI UTILE ȘI
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ATAȘARE ȘI FIXARE

Mortarul compozit care poate face 
chiar totul!
 Aprobat pentru 

 fBeton crăpat (opțiunea 1)
 fBeton fără crăpături (opțiunea 7)
 fZidărie
 fBeton uscat sau umed
 fAsamblări ulterioare din armatură 
din fier beton
 fGăuri umplute cu apă (ancore filetate 
interioare) cu MCS Uni Plus 410 ml 
 fProtecție împotriva incendiilor F120 
pentru beton și zidărie

Articolul 117579 300 ml
Articolul 177823 410 ml

Pistol cu cartușe 
12:1  
Articolul 332191

Pistol cu cartușe MCS 
410 ml  
Articolul 908312

Șurubelniță tip ciocan 
electrică fără fir 
BACHDD-2, 18V, 5,0 Ah
Articolul 369784
Articolul 369783 în BERA CLIC+

8 | ASAMBLAREA STRUCTURILOR METALICE

POT FI UTILE ȘI

Noile structuri metalice trebuie să fie asamblate în siguranță și să garanteze că toate 
specificațiile sunt conforme cu cerințele. Berner dispune de toate produsele potrivite 
pentru a vă ajuta să găsiți soluția perfectă de atașare și fixare. 

Mortar compozit MCS Uni Plus
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PREGĂTIRI PENTRU FIXARE

SDS-plus
SDS-max

Ø 5–15 mm Ø 16–28 mm Ø 30–42 mm

ROCKbeaver  Ø 5–42 mm
 fGeometrie spiralată generoasă pentru extragerea rapidă a prafului
 fGeometria simetrică a capului cu 3 lame pentru găuri rotunde unice
 fDurabilitate maximă în beton și beton armat
 fVârf de centrare inovator pentru pre-găurire de înaltă precizie

ROCKbeaver  SDS-plus

 f6x200/265 mm
 fUnitate de ambalare: 1/10 bucăți

Articolul 213467

ROCKbeaver  SDS-plus casetă, 
7 burghie

 f5x50/115–12x100/165 mm

Articolul 213514

Ciocan rotopercutor fără perii cu 
acumulator BACRHD 18 V, 5,0 Ah

SETUL INCLUDE
1 ciocan rotopercutor cu acumulator
2 baterii Li-ion 5,0 Ah
1 încărcător rapid 

Articolul 250799 pentru  
BERA CLIC+ Mărimea 2

Alte dimensiuni disponibile!
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ATAȘARE ȘI FIXARE
Ancoră simplă BAZ

 fCel mai înalt nivel de aprobare pentru 
utilizare în beton, îndeplinește cerințele 
de rezistență la foc și cutremure
 fAdâncimea de instalare mai mică pentru 
dimensiunile M8–M16 oferă flexibilitate 
și eficiență maximă în timpul asamblării
 fVersiune din oțel galvanizat

 fVersiune din oțel inoxidabil A4

Articolul 080589 10x95-10 mm, galvanizat
Articolul 080483 10x95-10 mm, oțel inoxidabil A4

Montare la distanță TMfix
 fAsamblare simplă și sigură, fără unelte 
speciale
 fFixare aprobată pe fațade izolate termic
 fVersiune din oțel galvanizat
 fPiese exterioare din oțel inoxidabil A4

Articolul 114057   16/170 mm M12, galvanizat

Ancoră cu înșurubare MMS+SS
 fAncorarea cu șurub cu cap hexagonal 
și șaibă plată combinată evidențiază 
punctele de fixare vizibile
 fPentru prinderea sarcinilor medii-grele, 
cum ar fi balustrade, grinzi în console, 
scări, porți și structuri metalice
 fPrima ancoră cu înșurubare cu valori 
aprobate pentru fixări în cărămizi solide 

Articolul 341203 10x80 mm, galvanizat 

Diblu universal BXRfix
 fDiblu de plastic aprobat cu șurub cu cap 
înfundat, pentru utilizare în practic toate 
materialele de bază
 fPentru fixarea aprobată a structurilor de 
acoperiș, a consolelor metalice din beton 
și a diverselor pietre de zidărie

Articolul 113828  10x80-30 mm TX, galvanizat

Alte dimensiuni disponibile! Alte dimensiuni disponibile!

Alte dimensiuni disponibile! Alte dimensiuni disponibile!



Alte dimensiuni disponibile!

Pentru etanșare și lipire în sectorul 
construcțiilor 

 fAdecvat pentru piatră, beton, sticlă, gips-
carton, PU, PVC, materiale plastice dure, 
email, ceramică, cupru, plumb, zinc, 
aluminiu, metale, aliaje, oțel inoxidabil, 
lemn și sisteme de vopsire
 fEtanșarea elastică permanentă a 
îmbinărilor și lipirea unei varietăți de 
materiale de construcție, cum ar fi metalul, 
aluminiul, materialele plastice dure etc.
 fManevrabilitate foarte bună în spații 
închise
 fRezistență mecanică și rezistență finală 
ridicate, dar își păstrează elasticitatea

200 ml
Unitate de ambalare: 1/12 
cutie metalică

46ARDEA
Typewritten Text
Gun in One adeziv etansant cu pistol integrat

46ARDEA
Typewritten Text
Art. 408715 gri

46ARDEA
Typewritten Text

46ARDEA
Typewritten Text



9 | CURĂȚARE ȘI FINISARE

Pulverizator cu zinc, gri

Pulverizator pentru oțel inoxidabil

  Ideal pentru protejarea cordoanelor 
de sudură și a metalelor care sunt 
deosebit de predispuse la coroziune

  Bază de rășină: Rășină epoxidică 
modificată în esteri

400 ml

  Curăță și lustruiește 
oțelul inoxidabil, alama, 
cuprul, cromul, 
aluminiul și ceramica

  Menține strălucirea 
oțelului inoxidabil

30 bucăți
Articolul 084839

  Conferă suprafețelor un 
luciu metalic

  Bază de rășină: Vopsea 
nitrocelulozică

400 ml
Articolul 335528

FINISAREA PRODUSULUI FINAL

  Curăță aluminiul, PVC-ul, 
cromul, plasticul și emailul 
temeinic și eficient

  Fără silicon și AOX

400 ml
Articolul 013792

Agent activ de curățare aluminiu și PVC

Agent de curățare inox NSF C1

Finisarea elementelor metalice include conservarea, pentru a preveni ruginirea ulterioară 
a materialului, și curățarea finală și tratarea suprafeței produsului, astfel încât acesta să 
fie curat la sosirea la client și pentru instalare. În final, curățarea personală a mâinilor și 
protecția acestora sunt, de asemenea, importante. 
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Art. 413343 | 500 ml  
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PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ 
ÎN CONSTRUCȚII

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

La Berner, sănătatea și securitatea la 
locul de muncă reprezintă o prioritate 
înaltă. Prin urmare, vă puteți achiziționa 
cele mai importante echipamente de 
protecție de la noi și puteți rămâne 
la curent în permanență cu ultimele 
avertismente și instrucțiuni legate 
de pericole, datorită serviciilor 
precum baza noastră de date privind 
substanțele periculoase. 

COMANDAREA

Vizitați magazinul online 
Berner pentru a afla mai multe 
despre reînnoirea suprafețelor. 
Pentru a simplifica procesul de 
comandare, toate produsele 
dispun de o fișă cu date tehnice, 
fișă cu date de siguranță și preț. 
Navigați la shop.berner.eu sau 
scanați codul QR.

SERVICE

Vrem să vă oferim cel mai bun sprijin 
posibil în munca dvs., astfel încât 
să poată fi realizată mai rapid și mai 
ușor. Din această cauză, căutăm 
constant inovații potrivite pentru dvs. 
Pentru tăierea elementelor metalice, 
de exemplu, schimbarea ușoară a 
discului de tăiere și șlefuire de pe noul 
sistem X-Lock vă va accelera foarte 
mult activitatea. Și pentru instalarea 
structurilor metalice în locații greu 
accesibile sau la înălțime, compusul 
nostru de adeziv și agent de etanșare 
Gun in One este alternativa perfectă la 
sistemul convențional de cartușe.



Albert Berner S.R.L. 
Str. Vrancei Nr. 51–55 
310315 – ARAD 

T +40 257 212291 
F +40 257 250460 
office@berner-romania.ro

berner-romania.ro




