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Spray curăţare contact
A13-01

Spray curăţare contact - GRAFEN 500 ml

Spray de curățare general pentru aplicații de contact electrice.

Proprietățile produsului permit evitarea ruginei și a coroziunii,
   este hidrofob și nu lasă reziduuri chimice.

Poate fi aplicat la 360° cu un efect de curățare profund și uscare imediată.

Produsul poate fi folosit la întrerupătoare, contacte de oprire, baterii.

Este, de asemenea, potrivit pentru aplicații de uz casnic, cum ar fi
   procesoare de alimente și unelte de bucătărie.

Ideal pentru instalații electrice și întrerupătoare de lumină.

Utilizare:

- înainte de aplicare, opriți echipamentul electric

- agitați produsul de 15-20 de ori și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- pentru a obține randament așteptați 2-3 minute

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SCC-500ml 14.71 17.50
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Spray îndepărtare rugină
A13-02

Spray îndepărtare rugină - GRAFEN 500 ml

Este un agent de îndepărtare a ruginii care nu este siliconat,
   un lubrifiant eficient, un spray de protecție.

Proprietățile produsului permit distrugerea părților ruginite și asigură
   un strat protector între suprafețele metalice, scade frecarea, evită zgomotele
   și coroziunea cauzată de frecare.

Îndepărtează apa și protejează împotriva umezelii, curăță praful / grăsimea
   și particulele adezive de pe suprafețele metalice.

Agentul de îndepărtare a ruginii creează o suprafață uleioasă,
   diminuează scârţâitul și împiedică coroziunea în vehicule, în aparate
   de uz casnic, balamale, arcuri.

Evită oxidarea în șuruburi și piulițe ruginite.

Ajută la îndepărtarea umidității de pe suprafețele metalice, comutatoarele
   de electricitate și aprinderea autoturismelor.

Utilizare:

- agitați produsul de 15-20 de ori și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- pentru a obține randament așteptați 2-3 minute

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SIR-500ml 10.50 12.50
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Spray îndepărtare pete de gudron, bitum
A13-03

Spray îndepărtare pete de gudron, bitum - GRAFEN 500 ml

Un spray special pentru îndepărtarea petelor de mizerie / unsoare solidă de pe
   părțile caroseriei vehiculelor, cum ar fi: ușile, bara de protecție sau capota
   mașinii, fără a deteriora vopseaua.

Proprietățile acestui produs permite, în timpul unei curățări mai profunde,
   îndepărtarea petelor de gudron, bitum și mizerie de pe caroseria mașinii.

Protejează împotriva oxidării și se aplică foarte ușor.

Poate fi folosit la mașini, camioane, autobuze, dispozitive cu rotile și tractoare.

Utilizare:

- scuturați recipientul de 15-20 de ori și

pulverizați de la o distanță de 15-20 cm

față de suprafața ce urmează a fi tratată

- pulerizați pentru a acoperi întreaga

suprafață a părților afectate

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PTPC-500ml 15.97 19.00
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Spray curăţare motor
A13-04

Spray curăţare motor - GRAFEN 500 ml

Sprayul pentru curățarea motorului Grafen Professional are o eficiență de curățare
   unică datorită solventului său care conține o formulă fără spumă, dizolvă
   unsoarea consistentă, uleiul și mizeria de pe toate tipurile de motoare.

Proprietățile produsului permit aplicarea și penetrarea ușoară pe suprafața motorului,
   ceea ce face ca echipamentul să funcționeze mai lin și să dureze mai mult.

Este potrivit și pentru curățarea echipamentelor industriale, a sculelor, a pardoselei
   garajului, a mașinilor de tuns iarba și a căilor de acces cum ar fi: intrarea în
   garaj, intrarea principală, intrarea de servici, terasa, etc.

Utilizare:

- acoperiți părțile din plastic, piesele

electronice și alte piese care sunt sensibile

la solvenți, încălziți motorul pentru

o curățare mai ușoară iar apoi opriti-l

- scuturați recipientul de 15-20 de ori

și pulverizați direct

- folosiți racleta și/sau peria pentru a îndepărta

 orice depuneri groase sau dure de mizerie,

 unsoare solidă sau funingine

- pentru a fi cât mai eficient, așteptați 5-10 minute

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PEC-500ml 17.23 20.50
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Spray curăţare carburator
A13-05

Spray curăţare carburator - GRAFEN 500 ml

Spray de curățare a componentelor carburatorului.
Conține solvent, substanță care sporește eficiența de curățare.

Proprietățile acestui produs permite aplicarea și pătrunderea ușoară în suprafețe,
   îndepărtează guma, reziduurile lichide și emailul care inhibă funcționarea
   normală a carburatorului.

Nu va deteriora senzorii de oxigen sau convertorii catalitici.
Asigură o economisire maximă de combustibil.
Poate fi folosit în toate pozițiile / direcțiile (360°).

Utilizare:

- în timpul aplicării produsului, opriți motorul

și țineti recipientul în poziție verticală

- scuturati foarte bine, pulverizați direct

cu furtunul de pulverizare, suplimentar montat în

capac, pentru o distribuire uniformă

- în cazul în care spray-ul ajunge pe vopsea sau

pe suprafețe din plastic, clătiți imediat cu apă

din abundență pentru a evita deteriorarea acestora

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PCCS-500ml 10.08 12.00

Carburatoare, startere și racorduri:

1. Îndepărtați filtrul de aer, pulverizați cu spray pe suprafața exterioară a carburatorului / a

    racordului și așteptați să se usuce timp de 30 min.

2. După ce s-a uscat, porniți motorul și pulverizați pufuri scurte în gâtul carburatorului,

    curățând clapeta de aer automată și clapetele de accelerație (fluturaș).

3. Dacă motorul se oprește, opriți operațiunea de pulverizare cu spray și reporniți motorul.

4. În continuare, măriți ușor turația motorului până cand tot lichidul este evacuat, după

    care reintroduceți filtrul de aer

Supapele PCV:

1. Deconectați partea carterului supapei PCV, introduceți tubul de extensie în capul deschis

    al unității de supapă și pulverizați înăuntru o cantitate mică de spray. Scuturați unitatea

    de cateva ori pentru a verifica dacă supapa de reținere este desfăcută.

2. Porniți motorul și pulverizati iar, de câteva ori, în supapă pentru a curăța, după care

    introduceți la loc supapa PCV. 

www.romsprinter.ro



Spray curăţare frână şi ambreiaj
A13-06

Spray curăţare frână şi ambreiaj - GRAFEN 500 ml

Curăță praful, grăsimea de pe toate piesele de frânare
   și ambreiaj într-un mod eficient.

Proprietățile produsului permit curățarea discurilor de frână
   și a tobei de "praful de frână", fără a dezasambla unitatea de frânare,
   ceea ce reduce zgomotul cauzat de părțile de frânare.

Poate fi aplicat la 360° cu un efect de curățare profund și uscare imediată.

Nu este coroziv și nu are ca rezultat reziduuri chimice.

Utilizare:

- înainte de aplicare, acoperiți toate părțile

vopsite/pictate și din plastic

- agitați produsul de 15-20 de ori și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- așteptați 2-3 minute și uscați

piesele într-o zonă ventilată

- ștergeți reziduurile cu o bucată

de material/țesătură

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SCF-500ml 9.24 11.00
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Lichid curățare frână 25 l
A13-07

Lichid curățare frână - GRAFEN 25 l

Îndepărtează, în mod eficient, praful şi unsoarea solidă de pe toate părţile
   componente ale frânei şi ale ambreiajului. 

Proprietăţile acestui produs asigură curăţarea discului şi tamburului de frână
    fără a fi nevoie ca sistemul de frânare să fie demontat, ceea ce reduce
    zgomotul produs de părţile componente ale frânei.

Curăţă foarte bine, oferind uscare rapidă.

Produsul nu este coroziv şi nu se transformă în reziduuri chimice.

Aplicaţi produsul cu ajutorul pulverizatorului, după ce lichidul a fost golit din
    recipient cu foarte mare grijă.

Utilizare:

- acoperiţi toate părţile componente

lăcuite / vopsite şi pe cele din plastic

- aplicaţi produsul de la o distanţă de

15-20 cm faţă de suprafaţa în cauză

- aşteptaţi 2-3 min. şi uscaţi piesele

într-un loc aerisit şi ştergeţi reziduurile

cu o bucată de pânză sau cu o cârpă

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-LCF-25L 260.50 310.00
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Spray curăţare pentru sudură
A13-08

Spray curăţare pentru sudură - GRAFEN 400 ml

Sprayul de curățare pentru sudură Grafen Professional fără silicon previne
   aderența stropilor, în timpul operațiunii de sudare pe suprafețele de metal și
   elimină nevoia de spituire, șlefuire sau a periajului de sârmă după încheierea
   operațiunii de sudare.

Proprietățile acestui produs crește durata de viață a duzelor, a unităților și
   sculelor sudate, se aplică foarte ușor.

Este potrivit pentru protejarea duzelor, a unităților sudate și a sculelor prevăzute
   pentru operațiunile de sudare cu arc electric. Mai mult, protejează împotriva
   oxidării, se usucă foarte ușor și nu este inflamabil.

Produsul este potrivit pentru duze și carcase, lămpi de lipit, matrițe, scule
   automate și semi-automate de sudare, pentru roboți de sudare.

Utilizare:

- scuturați recipientul de 15-20 de ori și

pulverizați de la o distanță de 15-20 cm

față de suprafața ce urmează a fi curățată

- stropii pot fi șterși cu o cârpă sau scuturând

 duza de partea bancului de lucru

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PWS-400ml 10.08 12.00
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Spray îndepărtare etichete
A13-09

Spray îndepărtare etichete - GRAFEN 200 ml

Sprayul Grafen pentru îndepărtarea etichetelor are o formulă specială pentru
   îndepărtarea rapidă și eficientă a etichetelor adezive din hârtie, aplicate pe
   diferite tipuri de suprafețe.

Cu formula sa foarte eficientă, acest spray curăță fără a lăsa urme de lipici pe
   suprafața respectivă. Curăță profund.

Nefiind coroziv, este inofensiv pentru majoritatea suprafețelor.
Nu conține CFC, un solvent halogenat.

Este compatibil cu majoritatea componentelor din plastic, cauciuc, elastomeric
   sau cu alte tipuri de carcase.

Înainte de aplicare, testați, prima dată, pe o suprafață mică din plastic.
Nu folosiți pe suprafețe din polistiren.

Utilizare:

- nu pulverizați pe echipamentul electric sub tensiune

sau pe alte surse inflamabile

- scuturați recipientul, înainte de utilizare,

de 15-20 de ori de după care pulverizați direct

- pentru a fi cât mai eficient, așteptați 2-3 min.

 iar apoi curățați reziduurile cu o bucată de pânză

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PLR-200ml 9.24 11.00
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Spray curăţare aer condiţionat
A13-10

Spray curăţare sistem aer condiţionat - GRAFEN 150 ml

Produs de unică folosință pentru curățarea sistemului
   de aer condiționat al vehiculului.

Proprietățile produsului permit o curățare în profunzime,
   care nu lasă reziduuri chimice.

Distruge germeni, bacterii, ciuperci și oprește mirosul neplăcut.

Utilizare:

- înainte de aplicare, citiți partea de precauție de pe

ambalaj și nu pulverizați pe părțile fierbinți

- agitați spray-ul de 15-20 de ori, apoi porniți

motorul și aerul condiționat

- aplicați produsul în canalul de admisie,

apăsați aplicatorul și ieșiți din vehicul

- lăsați motorul pornit la turația de mers în gol timp

de 10 până la 20 de minute cu sistemul de

încălzire și ventilație la nivelul maxim

- în timpul funcționării complete și înainte de

evaporarea totală, ventilația trebuie

să fie pornită cu ușile, ferestrele

și capota mașinii închisă

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SAC-150ml 9.24 11.00
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Spray curăţare tapiţerie
A13-11

Spray curăţare tapiţerie - GRAFEN 500 ml

Este un spray special pentru curățarea și împrospătarea tapițeriei din material și
   velur, a covoarelor și a țesăturilor. Spuma pătrunde în material și îndepărtează
   mizeria chiar și din straturile cele mai adânci ale țesăturilor.

Redă prospețime suprafețelor curățate și aspectul lor natural.

Acest produs este perfect pentru utilizarea acasă sau în mașină.

Împiedică depunerea impurităților și reîmprospătează culorile.

Utilizare:

- agitați recipientul de 15-20 de ori și

aplicați de la o distanță de 15-20 cm față de

suprafața pe care urmează a se pulveriza

- așteptați 5 minute, apoi frecați suprafața

murdară cu o perie, o cârpă sau un burete

- dacă suprafața este foarte murdară, trebuie

să aplicați spray-ul ori de câte ori este nevoie

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PSC-500ml 12.18 14.50
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Spray lustruire interior maşină
A13-12

Spray lustruire interior maşină - GRAFEN 200 ml

Sprayul de lustruit interiorul Grafen Professional curăță și protejează interiorul
   mașinii (tabloul de bord, tapițeria din plastic și părțile din piele); conferă
   strălucire componentelor din interiorul mașinii și previne fisurile.

Cu formula sa eficientă, acest produs îndepărtează praful de pe diferite piese
   din plastic, se usucă imediat și este invizibil.

Produsul nu este coroziv și nu produce reziduuri chimice.

Utilizare:

- nu pulverizați pe pisele fierbinți

- agitați produsul de 15-20 de ori și aplicați de la o

distanță de 15-20 cm față de suprafața de lustruit

- așteptați 2-3 minute și uscați piesele

într-o zona aerisită, îndepărtați reziduurile

cu o bucată de pânză / cârpă

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PCC-200ml 5.04 6.00
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Spray mat interior maşină
A13-13

Spray mat interior maşină - GRAFEN 500 ml

Sprayul de lustruit pentru interior Grafen Professional curăță și protejează
   interiorul mașinii (tabloul de bord, tapițeria din plastic și părțile din piele).

Redă un aer nou componentelor din interiorul mașinii și previne fisurile.

Cu formula sa eficientă, acest produs îndepărtează praful de pe diferite piese
   din plastic, se usucă imediat și este invizibil.

Produsul nu este coroziv și nu produce reziduuri chimice.

Utilizare:

- nu pulverizați pe piesele fierbinți

- scuturați recipientul de 15-20 de ori și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- așteptați 2-3 minute și uscați piesele

într-o zonă aerisită, îndepărtați reziduurile

cu o bucată de pânză / cârpă

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PCCM-500ml 10.92 13.00
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Spray curăţare anvelope
A13-14

Spray curăţare anvelope - GRAFEN 500 ml

Sprayul de curățare a anvelopelor Grafen Professional este produsul special
   pentru a avea anvelope strălucitoare.

Proprietățile acestui produs previne depunerea mizeriei pe părțile din cauciuc
   ale anvelopei, asigură o curățare în profunzime, oferă strălucire și crește
   perioada de viață a anvelopei. Mai mult, acest spray protejează împotriva
   oxidării și se aplică foarte ușor.

Se poate folosi pentru mașini, camioane, autobuze, dispozitive cu roți și tractoare.

Nu este recomandat în cazul vehiculelor cu două roți.

Utilizare:

- înainte de utilizare, agitați recipientul de 15-20

 de ori și aplicați de la o distanță de 15-20 cm

- pulverizați mișcând roata continuu,

pentru a acoperi toate părțile pneului,

inclusiv pereții laterali

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PTS-500ml 10.92 13.00
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Spray gresare WHITE LITHIUM
A13-15

Spray gresare WHITE LITHIUM - GRAFEN 500 ml

Lubrifiantul alb cu litiu Grafen este rezistent la apă și la presiuni înalte,
   are o consistență semi-solidă, nu curge de pe suprafețe verticale
   și are o aderență bună.

Se utilizează pentru a lubrifia balamalele și pinii ușii, șinele de alunecare
   și mecanismele de schimbare a treptelor de viteză expuse la efectul umezelii.

Utilizare:

- înainte de aplicare, citiți partea

de precauție de pe ambalaj

- agitați produsul de 15-20 de ori și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SGL-500ml 17.65 21.00
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Spray gresare, lubrifiere lichid
A13-16

Spray gresare, lubrifiere lichid - GRAFEN 500 ml

Lichidul de ungere Grafen ajută la reducerea frecării dintre suprafețele
   metalice sau metalice și plastice.

Proprietățile produsului și formula non-siliconată permit reducerea frecării și uzurii.

Poate fi aplicat la 360° cu un efect de curățare profundă.

Produsul evită rugina și oxidarea, lubrifiază și este hidrofob.

Utilizare:

- înainte de aplicare, citiți partea

de precauție de pe ambalaj

- agitați bine produsul și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- așteptați 5-10 minute pentru a obține

un randament maxim

- pentru suprafețele de aplicare greu accesibile,

utilizați o duză subțire atașată la cutie

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SLU-500ml 14.29 17.00

www.romsprinter.ro



Spray ALL IN ONE PENETRATING OIL
A13-17

Spray ALL IN ONE PENETRATING OIL - GRAFEN 400 ml

Grafen Professional All in One -ulei degripant este un produs de lubrifiere,
   curățare și degajare pentru întreținerea generală.

Proprietățile generale ale produsului și formula non-siliconată permit crearea
   unei suprafețe uleioase protectoare, îndepărtarea murdăriei și a grăsimilor.

Produsul distruge părțile ruginite/oxidate și este hidrofob.

Oprește scârțâitul și previne coroziunea în vehicul, în aparatele de uz casnic,
   lubrifiază ușile glisante, ferestrele, balamalele și arcurile.

Ajută la îndepărtarea umidității din suprafețele metalice, a grăsimilor de pe
   jantele roților auto, a lanțurilor (bicicletelor), a angrenajelor, a rulmenților.

Poate fi aplicat din toate pozițiile (360°).

Utilizare:

- agitați bine produsul și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- pulverizați direct cu furtunul de pulverizare

suplimentar montat în capac

- pentru a obține randament,

așteptați 2-3 minute

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SPO-400ml 14.29 17.00
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Spray lubrifiere silicon
A13-18

Spray lubrifiere silicon - GRAFEN 500 ml

Spray lubrifiant incolor, uleios, pe bază de silicon.

Proprietățile acestui produs ajută la reducerea frecării, uzurii și realizează
   o izolare eficientă. Lubrifiază.
Mai mult, previne coroziunea, oxidarea și este hidrofob.

Creează un strat de film de protecție în zonele ruginite, oxidate.

Ajută la îndepărtarea umidității de pe suprafețele metalice și de pe
   întrerupătoarele electrice.

Oferă o emailare lucioasă suprafețelor din plastic și din cauciuc.

Utilizare:

- agitați bine recipientul și aplicați, într-un strat

subțire, de la o distanță de 15-20 cm față de

suprafața care urmează a fi  pulverizată

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PSS-500ml 11.76 14.00
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Spray gresare cupru
A13-19

Spray gresare cupru - GRAFEN 500 ml

Este un lubrifiant pe bază de cupru pur, rezistent la temperaturi ridicate,
   cu uscare rapidă.

Reduce fricțiunea pieselor metalice, elimină producerea zgomotelor stridente
   si a scârțâiturilor, este rezistent la apă, la substanțe alcaline, la apa sarată
   și la acizi. Mai mult, este foarte rezistent la presiune, protejează împotriva
   coroziunii și îmbunătățeste etanșeitatea conexiunilor filetate.

Temperatura de aplicare: de la 30°C până la 1100°C.

Utilizare:

- scuturați recipientul de 15-20 de ori

și aplicați de la o distanță de 15-20 cm

față de suprafața pe care doriți să

utilizați acest produs

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PCG-500ml 19.75 23.50
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Adezivi Graflock
A13-20

Adeziv GRAFLOCK 3270 50 ml

Graflock 3270 este folosit pentru elementele de fixare cu diametrul de 1" (25 mm) 

    cum ar fi: transmisiile, prezon de blocare a motorului, ventiluri etc.

Datorită rezistenţei ridicate şi permanente, elimină nevoia de a fixa şi de sudare dublă.

Asigură eficienţă maximă pe suprafeţele unse, pe dispozitivele de fixare de pe maşini

    vibrante sau componentele mobile.

Adeziv GRAFLOCK 3272 50 ml

Graflock 3272 este ideal pentru utilizările la temperaturi care ajung până la 250°C.

Acest produs este potrivit pentru dispozitivele de mare putere, cu închizător filetat şi

    alte echipamente folosite în industria constructoare de maşini şi în industria grea.

Previne desfacerea şi scurgerile elementelor de fixare cu filet.

De asemenea, blochează şi etanşeizează piuliţele de cuplare, şuruburile şi prezoanele. 

Adeziv GRAFLOCK 3243 50 ml

Graflock 3243 este un adeziv anaerobic cu o componentă de rezistenţă medie pentru

    asigurarea filetelor şi a şuruburilor mici împotriva desfacerii, cauzate de vibraţii.

Ideal pentru dispozitive de fixare cu diametrul cuprins între 1/4" la 3/4" (între 6 şi

    20 mm) sau mai mici.

Blochează şi etanşează îmbinările filetate - piuliţe, bolţuri, prezoane şi este caracterizat

    de rezistenţa crescută la ulei.

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-P3270-50ml 42.86 51.00

G-P3272-50ml 42.86 51.00

G-P3243-50ml 42.86 51.00
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Chei fixe
A14-01

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Cheie fixă - KS 517.07

DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
poziţia cheii în unghi de 15°

capete şlefuite
material: oțel crom-vanadiu

cromare mată satinată

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 517.0701 Cheie fixă 6-7 mm 8.74 10.40

KS 517.0702 Cheie fixă 8-9 mm 9.24 11.00

KS 517.0704 Cheie fixă 10-11 mm 10.50 12.50

KS 517.0706 Cheie fixă 10-13 mm 10.50 12.50

KS 517.0707 Cheie fixă 12-13 mm 10.92 13.00

KS 517.0708 Cheie fixă 13-17 mm 13.87 16.50

KS 517.0709 Cheie fixă 14-15 mm 11.34 13.50

KS 517.0710 Cheie fixă 16-17 mm 12.18 14.50

KS 517.0711 Cheie fixă 17-19 mm 15.13 18.00

KS 517.0712 Cheie fixă 18-19 mm 15.13 18.00

KS 517.0713 Cheie fixă 19-22 mm 15.97 19.00

KS 517.0714 Cheie fixă 20-22 mm 17.23 20.50

KS 517.0715 Cheie fixă 21-23 mm 18.91 22.50

KS 517.0716 Cheie fixă 24-27 mm 23.53 28.00

KS 517.0718 Cheie fixă 30-32 mm 47.06 56.00

KS 517.0725 Cheie fixă 36-41 mm 67.23 80.00

KS 517.0726 Cheie fixă 41-46 mm 142.86 170.00

KS 517.0728 Cheie fixă 46-50 mm 139.50 166.00
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Chei fixe - inelare
A14-02

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Cheie fixă inelară - KS 517.06

DIN 3113 forma A / ISO 3318 / ISO 7738
poziţia cheii în unghi de 15°

inel înclinat la 15°
capete polizate

material: oțel crom-vanadiu
cromare mată satinată

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 517.0606 Cheie fixă inelară 6 mm 10.08 12.00

KS 517.0607 Cheie fixă inelară 7 mm 10.08 12.00

KS 517.0608 Cheie fixă inelară 8 mm 10.50 12.50

KS 517.0609 Cheie fixă inelară 9 mm 10.50 12.50

KS 517.0610 Cheie fixă inelară 10 mm 10.92 13.00

KS 517.0611 Cheie fixă inelară 11 mm 11.76 14.00

KS 517.0612 Cheie fixă inelară 12 mm 13.03 15.50

KS 517.0613 Cheie fixă inelară 13 mm 13.03 15.50

KS 517.0614 Cheie fixă inelară 14 mm 13.87 16.50

KS 517.0615 Cheie fixă inelară 15 mm 14.71 17.50

KS 517.0616 Cheie fixă inelară 16 mm 15.13 18.00

KS 517.0617 Cheie fixă inelară 17 mm 16.39 19.50

KS 517.0618 Cheie fixă inelară 18 mm 17.23 20.50

KS 517.0619 Cheie fixă inelară 19 mm 18.91 22.50

KS 517.0620 Cheie fixă inelară 20 mm 21.85 26.00

KS 517.0621 Cheie fixă inelară 21 mm 21.85 26.00

KS 517.0622 Cheie fixă inelară 22 mm 25.21 30.00

KS 517.0623 Cheie fixă inelară 23 mm 26.05 31.00

KS 517.0624 Cheie fixă inelară 24 mm 28.57 34.00

KS 517.0625 Cheie fixă inelară 25 mm 32.77 39.00

KS 517.0626 Cheie fixă inelară 26 mm 35.29 42.00

KS 517.0627 Cheie fixă inelară 27 mm 38.66 46.00

KS 517.0628 Cheie fixă inelară 28 mm 42.02 50.00

KS 517.0629 Cheie fixă inelară 29 mm 43.70 52.00

KS 517.0630 Cheie fixă inelară 30 mm 46.26 55.00

KS 517.0632 Cheie fixă inelară 32 mm 52.10 62.00

KS 517.0634 Cheie fixă inelară 34 mm 95.80 114.00

KS 517.0636 Cheie fixă inelară 36 mm 171.43 204.00

KS 517.0638 Cheie fixă inelară 38 mm 171.43 204.00

KS 517.0641 Cheie fixă inelară 41 mm 165.55 197.00

KS 517.0646 Cheie fixă inelară 46 mm 208.40 248.00

KS 517.0650 Cheie fixă inelară 50 mm 234.45 279.00
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Chei fixe inelare clichet
A14-03

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Cheie fixă inelară clichet - KS 503.46

poziţia cheii în unghi de 15°
cap cu clichet înclinat la 15°

cu 72 de dinţi de mare precizie
cu manetă de comutare
material: crom-vanadiu

satinat foarte fin

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 503.4610 Cheie fixă inelară clichet 10 mm 49.58 59.00

KS 503.4611 Cheie fixă inelară clichet 11 mm 50.42 60.00

KS 503.4612 Cheie fixă inelară clichet 12 mm 52.94 63.00

KS 503.4613 Cheie fixă inelară clichet 13 mm 53.78 64.00

KS 503.4614 Cheie fixă inelară clichet 14 mm 60.50 72.00

KS 503.4615 Cheie fixă inelară clichet 15 mm 62.19 74.00

KS 503.4616 Cheie fixă inelară clichet 16 mm 67.23 80.00

KS 503.4617 Cheie fixă inelară clichet 17 mm 68.91 82.00

KS 503.4618 Cheie fixă inelară clichet 18 mm 72.27 86.00

KS 503.4619 Cheie fixă inelară clichet 19 mm 76.47 91.00

KS 503.4622 Cheie fixă inelară clichet 22 mm 101.68 121.00

KS 503.4624 Cheie fixă inelară clichet 24 mm 115.13 137.00
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Chei inelare cotite
A14-04

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Cheie inelară cotită - KS 517.08

DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318

Profil FlankTraction
inele îndoite la 75°

cu pereţi subţiri
capete polizate

material: oțel crom-vanadiu
satinat mat

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 517.0801 Cheie inelară cotită 6-7 mm 10.50 12.50

KS 517.0802 Cheie inelară cotită 8-9 mm 12.61 15.00

KS 517.0806 Cheie inelară cotită 10-13 mm 15.13 18.00

KS 517.0807 Cheie inelară cotită 12-13 mm 15.97 19.00

KS 517.0808 Cheie inelară cotită 13-17 mm 17.65 21.00

KS 517.0809 Cheie inelară cotită 14-15 mm 15.13 18.00

KS 517.0810 Cheie inelară cotită 16-17 mm 19.33 23.00

KS 517.0811 Cheie inelară cotită 17-19 mm 20.17 24.00

KS 517.0812 Cheie inelară cotită 18-19 mm 20.17 24.00

KS 517.0813 Cheie inelară cotită 20-22 mm 21.85 26.00

KS 517.0814 Cheie inelară cotită 19-22 mm 24.37 29.00

KS 517.0815 Cheie inelară cotită 21-23 mm 25.21 30.00

KS 517.0816 Cheie inelară cotită 24-27 mm 31.09 37.00

KS 517.0817 Cheie inelară cotită 24-30 mm 35.29 42.00

KS 517.0818 Cheie inelară cotită 30-32 mm 42.86 51.00

KS 517.0819 Cheie inelară cotită 27-32 mm 40.34 48.00

KS 517.0821 Cheie inelară cotită 32-36 mm 116.81 139.00

KS 517.0825 Cheie inelară cotită 36-41 mm 174.79 208.00

KS 517.0826 Cheie inelară cotită 41-46 mm 224.37 267.00

KS 517.0827 Cheie inelară cotită 46-50 mm 305.88 364.00
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Chei reglabile țevi, set chei imbus, set chei hexagonale
A14-05

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Cheie reglabilă țevi - KS 111

KS 111.3200                                                                        KS 111.3300

Set chei imbus, 10 piese

Set chei hexagonale cu mâner T, 8 piese

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 111.3200 Cheie reglabilă țevi 2 195.80 233.00

KS 111.3300 Cheie reglabilă țevi 2.1/2 351.26 418.00

KS 151.3200 Set chei imbus 10 piese 48.74 58.00

KS 151.8155 Set chei hexagonale cu mâner T 8 piese 132.77 158.00
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Set chei combinate, trusă chei tubulare
A14-06

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Set chei combinate, 21 piese

Trusă chei tubulare, 195 piese

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 517.0043 Set chei combinate 21 piese 370.59 441.00

KS 917.0795 Trusă chei tubulare 195 piese 415.13 494.00
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Cap tubular hexagonal
A14-07

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Cap tubular hexagonal - KS 917

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 917.1210 Cap tubular hexagonal 1/2 10 mm 10.93 13.00

KS 917.1211 Cap tubular hexagonal 1/2 11 mm 10.93 13.00

KS 917.1212 Cap tubular hexagonal 1/2 12 mm 10.93 13.00

KS 917.1213 Cap tubular hexagonal 1/2 13 mm 10.93 13.00

KS 917.1214 Cap tubular hexagonal 1/2 14 mm 10.93 13.00

KS 917.1215 Cap tubular hexagonal 1/2 15 mm 11.77 14.00

KS 917.1216 Cap tubular hexagonal 1/2 16 mm 11.77 14.00

KS 917.1217 Cap tubular hexagonal 1/2 17 mm 12.61 15.00

KS 917.1218 Cap tubular hexagonal 1/2 18 mm 12.61 15.00

KS 917.1219 Cap tubular hexagonal 1/2 19 mm 13.45 16.00

KS 917.1220 Cap tubular hexagonal 1/2 20 mm 13.45 16.00

KS 917.1221 Cap tubular hexagonal 1/2 21 mm 15.13 18.00

KS 917.1222 Cap tubular hexagonal 1/2 22 mm 15.13 18.00

KS 917.1223 Cap tubular hexagonal 1/2 23 mm 19.33 23.00

KS 917.1224 Cap tubular hexagonal 1/2 24 mm 19.33 23.00

KS 917.1342 Cap tubular hexagonal 1/2 25 mm 24.37 29.00

KS 917.1343 Cap tubular hexagonal 1/2 26 mm 24.37 29.00

KS 917.1227 Cap tubular hexagonal 1/2 27 mm 21.85 26.00

KS 917.1344 Cap tubular hexagonal 1/2 28 mm 28.57 34.00

KS 917.1345 Cap tubular hexagonal 1/2 29 mm 28.57 34.00

KS 917.1230 Cap tubular hexagonal 1/2 30 mm 26.89 32.00

KS 917.1225 Cap tubular hexagonal 1/2 31 mm 31.93 38.00

KS 917.1232 Cap tubular hexagonal 1/2 32 mm 28.57 34.00

KS 917.1226 Cap tubular hexagonal 1/2 33 mm 47.06 56.00

KS 917.1346 Cap tubular hexagonal 1/2 34 mm 30.25 36.00

KS 917.1347 Cap tubular hexagonal 1/2 36 mm 32.77 39.00
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Cap tubular lung, cap tubular de impact
A14-08

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Cap tubular lung 12 canturi - KS 917

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 917.1261 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 10 mm 21.85 26.00

KS 917.1285 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 11 mm 29.41 35.00

KS 917.1262 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 12 mm 21.85 26.00

KS 917.1263 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 13 mm 22.69 27.00

KS 917.1264 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 14 mm 22.69 27.00

KS 917.1265 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 15 mm 22.69 27.00

KS 917.1266 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 16 mm 22.69 27.00

KS 917.1267 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 17 mm 24.37 29.00

KS 917.1268 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 18 mm 24.37 29.00

KS 917.1269 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 19 mm 24.37 29.00

KS 917.1286 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 20 mm 37.82 45.00

KS 917.1270 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 21 mm 26.89 32.00

KS 917.1271 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 22 mm 26.89 32.00

KS 917.1272 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 24 mm 29.41 35.00

KS 917.1273 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 27 mm 29.41 35.00

KS 917.1274 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 30 mm 37.82 45.00

KS 917.1275 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 32 mm 44.54 53.00

KS 917.1276 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 34 mm 49.58 59.00

KS 911.4354 Cap tubular lung 12 canturi 1/2 36 mm 63.03 75.00

Cap tubular de impact 12 canturi - KS 515.09
Cap tubular lung de impact - KS 515.14

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 515.0917 Cap tubular de impact 12 canturi 1/2 17 mm 24.37 29.00

KS 515.0919 Cap tubular de impact 12 canturi 1/2 19 mm 26.89 32.00

KS 515.0922 Cap tubular de impact 12 canturi 1/2 22 mm 29.41 35.00

KS 515.1424 Cap tubular lung de impact 3/4 24 mm 71.43 85.00

KS 515.1432 Cap tubular lung de impact 3/4 32 mm 84.03 100.00

KS 515.1436 Cap tubular lung de impact 3/4 36 mm 100.84 120.00
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Clești: de tăiat, cioc îndoit, pompă apă, combinat, dulgher
A14-09

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Clește de tăiat - KS 115, KS 116
Clește cioc îndoit - KS 115
Clește combinat - KS 115

Clește pompă de apă - KS 115
Clește dulgher - KS 116

                                     KS 115.2012

                                      KS 115.3000             KS 116.1412

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 115.1012 Clește de tăiat 160 mm 49.58 59.00

KS 115.1019 Clește cioc îndoit 210 mm 52.94 63.00

KS 115.1022 Clește combinat 200 mm 58.82 70.00

KS 115.2012 Clește pompă de apă 300 mm 122.69 146.00

KS 115.3000 Clește pompă de apă 73.11 87.00

KS 116.1300 Clește de tăiat greu 200 mm 36.13 43.00

KS 116.1412 Clește dulgher 280 mm 87.39 104.00
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Clești Seeger
A14-10

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Clește SEEGER - KS 119, KS 500

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 119.2057 Clește SEEGER cotit exterior 19-60 mm 102.52 122.00

KS 119.2058 Clește SEEGER interior 19-60 mm 102.52 122.00

KS 119.2062 Clește SEEGER cotit exterior 40-100 mm 124.37 148.00

KS 119.2063 Clește SEEGER interior 40-100 mm 124.37 148.00

KS 500.1029 Clește SEEGER exterior 19-60 mm 57.14 68.00

KS 500.1030 Clește SEEGER exterior 40-100 mm 73.11 87.00

KS 500.1032 Clește SEEGER cotit interior 19-60 mm 53.78 64.00

KS 500.1033 Clește SEEGER cotit interior 40-100 mm 84.03 100.00
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Șurubelnițe
A14-11

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Șurubelniță cu capac de impact - KS 151
Șurubelniță plată cu capac de impact - KS 151

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 151.1101 Șurubelniță cu capac de impact PH0 21.01 25.00

KS 151.1102 Șurubelniță cu capac de impact PH1 22.69 27.00

KS 151.1104 Șurubelniță cu capac de impact 185 mm PH2 30.25 36.00

KS 151.1105 Șurubelniță cu capac de impact PH3 42.86 51.00

KS 151.1106 Șurubelniță cu capac de impact PH4 63.03 75.00

KS 151.1107 Șurubelniță cu capac de impact STUBBY PH2 24.37 29.00

KS 151.1123 Șurubelniță plată cu capac de impact 3.5 mm 18.49 22.00

KS 151.1125 Șurubelniță plată cu capac de impact 4.5 mm 21.01 25.00

KS 151.1128 Șurubelniță plată cu capac de impact 5.5 mm 26.05 31.00

KS 151.1131 Șurubelniță plată cu capac de impact STUBBY 6 mm 24.37 29.00

KS 151.1132 Șurubelniță plată cu capac de impact 7 mm 30.25 36.00
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Seturi șurubelnițe
A14-12

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Set șurubelnițe cu capac de impact, 13 piese

Set șurubelnițe, 5 piese

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 151.1150 Set șurubelnițe cu capac de impact 13 piese 253.78 302.00

KS 159.0005 Set șurubelnițe 5 piese 53.78 64.00
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Ciocane
A14-13

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Ciocan cauciuc fără recul

Ciocan lăcătuș - KS 142

KS 142.1350

KS 142.1400

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 140.5257 Ciocan cauciuc fără recul 915 g 108.40 129.00

KS 142.1350 Ciocan lăcătuș coadă Hickory 500 g 31.93 38.00

KS 142.1400 Ciocan lăcătuș coadă Hickory 1000 g 59.66 71.00

www.romsprinter.ro



Pistoale pneumatice
A14-14

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Pistol pneumatic 1690 Nm

Pistol pneumatic mini 1390 Nm

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 515.1210 Pistol pneumatic 1690 Nm 1/2 664.71 791.00

KS 515.1270 Pistol pneumatic mini 1390 Nm 1/2 700.84 834.00
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Pulverizatoare
A14-15

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Pulverizator 1 L

                    Pulverizator 7 L

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 150.8251 Pulverizator 1 L 32.77 39.00

KS 150.8262 Pulverizator 7 L 123.53 147.00
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Trusă bordurare conducte, alte articole
A14-16

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Trusă bordurare conducte, 10 piese

Alte articole KS Tools

           KS 514.1102

Cod Denumire Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

KS 122.1100 Trusă bordurare conducte 10 piese 235.29 280.00

KS 151.1109 Clichet cu mâner T 1/4 42.86 51.00

KS 918.1801 Mâner articulat detașabil 3/4 1030 mm 226.05 269.00

KS 514.1102 Suport magnetic bit 1/4 50 mm 20.17 24.00

KS 911.5134 Bit 5/16 PH3 30 mm 7.56 9.00
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Ulei hidraulic Verila, ulei transmisie Prista, lichid de frână
A15-01

Ulei hidraulic Verila - MHL46
DIN 51524 partea 1;

ISO 11158-HL; H 46 A

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

MHL46-1L 1 9.24 11.00

MHL46-10L 10 78.99 94.00

MHL46-20L 20 154.63 184.01

MHL46-205L 205 1495.80 1780.00

Ulei transmisie Prista - ATF

Cod
Unitate de 

ambalare (l)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

ATF-1L 1 16.81 20.00

ATF-20L 20 327.73 390.00

Lichid de frână - DOT 4

Cod
Unitate de 

ambalare (l)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

DOT4-0.475L 0.475 11.76 14.00
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Vaseline Prista
A15-02

Vaselină NLGI 2 Prista - LiCa2, Lica-EP2
DIN 51502 G2 G-30

STAS 8789-73; UM 170 LiCa 2

Vaselină NLGI 2 Prista - Lica-EP2

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

LICA-EP2-400g-CARTUS 0.4 (cartuș) 9.66 11.50

LICA-EP2-800g 0.8 16.39 19.50

LICA-EP2-4kg 4 73.11 87.00

LICA2-15kg 15 254.63 303.00

LICA-EP2-50kg 50 806.73 960.00

LICA-EP2-180kg 180 2860.50 3404.00

Vaselină grafitată NLGI 2 Prista - K2G
Unsoare grafitată (10%)

U 90 Ca 2G

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

K2G-400g-CARTUS 0.4 (cartuș) 9.66 11.50

K2G-4kg 4 69.75 83.00

K2G-15kg 15 216.81 258.00

K2G-180kg 180 2260.50 2690.00
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Vaseline Prista
A15-03

Vaselină Prista Lithium Complex - LIXEP2
DIN 51502, DIN 51825

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

LIXEP2-400g-CARTUS 0.4 (cartuș) 14.71 17.50

LIXEP2-4kg 4 113.44 135.00

LIXEP2-15kg 15 405.88 483.00

LIXEP2-180kg 180 4645.38 5528.00

Vaselină gresare automată Prista - EP00
DIN 51502, DIN 51825

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

EP00-4kg 4 86.55 103.00

EP00-15kg 15 305.88 364.00

Vaselină NLGI 3 Prista - K3
DIN 51502 K-3 C-20

U 90 Ca 3

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

K3-400g 0.4 8.40 10.00

K3-800g 0.8 13.03 15.50

K3-4kg 4 57.56 68.50

K3-50kg 50 470.59 560.00
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Pastă curățare mâini Verila
A15-04

Pastă curățare mâini Verila - PCMV

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

PCMV-0.35L 0.35 7.56 9.00

PCMV-4L 4 69.75 83.00

Pompă pastă curățare mâini - PPCM 01

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

PPCM 01 9.24 11.00
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Pastă curățare mâini Ultra Derm
A16-01

Pastă curățare mâini Ultra Derm 400 g

Îndepărtează -fără urme- murdăria, pulberea uleioasă,
 unsuroasă de metal, rugina și grafitul din ridurile și porii mâinii
Un produs cu efect de curățare remarcabil !

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

PUD 400 5.38 6.40

www.romsprinter.ro



Accesorii auto
A16-02

Bară orizontală din aluminiu pentru fixare marfă
*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT Colțar chingi

Canistră metal 20 L

Cablu transfer curent

Girofar 12/24 V LED, cu magnet

Cală blocare roată camion

Cod Denumire Preţ EUR

KS 122.1100 Bară orizontală din aluminiu pentru fixare marfă 39.33

KS 151.1109 Colțar chingi 0.99

KS 918.1801 Cablu transfer curent 21.61

KS 514.1102 Canistră metal 20 L 16.89

KS 911.5134 Girofar 12/24 V LED, cu magnet 26.76

KS 514.1102 Cală blocare roată camion 14.43

Preţurile NU conţin TVA

www.romsprinter.ro



Cap tubular de impact
A16-03

Cap tubular de impact

Cod Denumire Preţ EUR

BAM-KLK032 Cap tubular de impact 1-24 mm 4.15

BAM-KLK027 Cap tubular de impact 1-27 mm 4.15

BAM-KLK028 Cap tubular de impact 1-30 mm 4.15

BAM-KLK029 Cap tubular de impact 1-32 mm 4.15

BAM-KLK033 Cap tubular de impact 1-33 mm 4.15

Preţurile NU conţin TVA

www.romsprinter.ro


