Centrul National de Scule

CENTRULUI NATIONAL DE SCULE este un concept care reuneste reteaua de distribuitori a sculelor de
mana profesionale cu cea mai importanta cota de piata, in special pe segmentul industrial. Centrul
National de Scule inseamna acoperire la nivel de tara, garantie a produselo, cel mai bogat sortiment de
scule de mână existent pe stoc în România, calitate industriala, sortiment complet, livrare in ziua primirii
comenzii, solutii tehnice in timp real si peste 30 programe de scule de mana.

Gama de produse disponibila cuprinde, dar nu epuizează, umătoarele categorii:


Chei



Scule de măsurat



Capete chei tubulare şi accesorii



Bancuri de lucru



Cleşti



Scule pneumatice



Scule izolate la 1000V



Accesorii pentru scule de mână



Scule pentru instalaţii





Foarfeci

Seturi de scule (personalizate la cererea
clientului)



Şurubelniţe



Unelte auto



Ciocane, punctatoare şi dălţi



Scule pentru servisarea bicicletelor



Extractoare



Scule electrice



Încălţăminte şi echipamente de protecţie

Producătorii pe care îi reprezentăm sunt leaderi în domeniu pe piaţa mondială, iar printre aceştia se
regăsesc:


Unior (Slovenia), scule de mână, piese forjate, maşini unelte speciale cu comandă numerică,
componente sinterizate;



Eklind (USA), nr.1 mondial în producţia de chei locaş hexagonal în mm şi inch;



Insize (USA), instrumente de masura si control;



Ozat (Israel), chei de impact, scule pneumatice, accesorii si piese de schimb pentru sculele
pneumatice, capete tubulare de impact;



Snap-On (USA), scule de mana, scule electrice si pneumatice, solutii complete de depozitare si
solutii de diagnosticare auto;



Elbe (Franta), freze cu alezaj si cu coada placate OR, CMS, DSP, capete de rindeluit cu alezaj,
burghie cu coada filetata sau cilindrica, cutite de rindeluit clasice si placate CMS, panze circulare



Diager (Franta), burghie pentru beton si zidarie, carote pentru beton si zidarie, burghie pentru
placi ceramice, dalti pentru beton si zidarie, elemente de asamblare



Wellershaus (Germania), Panze continue



EDN (Germania), Panze fierastrau circular



Metallurgica Minotti (Italia), leader european în fabricarea de scule antiexplozie, nemagnetice şi
rezistente la coroziune, realizate din aliaj propriu MZW şi CuBe recomandat pentru toate zonele
de risc exploziv conform directivelor ATEX;



Iskra (Slovenia), producător de aparate de sudură; gama de produse: invertoare, MIG-MAG, TIG,
aparate de tăiere cu plasmă;



SIBA (Italia), producător de scule pentru construcţii; gamă completă de produse de calitate:
ciocane, mistrii, rulete, centuri de piele pentru scule, scule de îndoit fier beton, etc;



Cobit (Germania), producător de biţi standard, proprii şi sub licenţă; material S2mod şi oţeluri
speciale;



Stayer (Italia) producător de scule electrice;



Port-Bag (Turcia), sisteme de expunere şi depozitare; producţie integrată – asigură calitatea şi
design-ul deosebit, precum şi posibilitatea de a oferi soluţii personalizate cu execuţie după
desen;



Kappa (Spania), producător de nivele profesionale cu şi fără magnet;



Pilana (Cehia), program de scule de mână, pânze de fierăstrău, bimetal şi continue de
dimensiuni standard şi solicitate de client;



Struc Tokos (Slovenia), producător de scule pentru construcţii;



Masus (Germania), ponsoane cu adresabilitate industrială;



Friedrich, scule izolate la 1000V realizate în conformitate cu normele europene IEC 60900:2004;



Boa (UK), producător scule speciale: burghie pentru porţelan, burghie carote, pânze diamantate
pentru materiale dure, nivele triunghiulare masive, fierăstraie pentru locuri înguste, chei cu
curea cu peste 1000 de aplicaţii;



Kudos (SUA), producător profesional de scule hidraulice: cleşti hidraulici de tăiat, cleşti hidraulici
de sertizat, scule manuale de sertizat, pompe hidraulice;



Bipico (Germania), program complet de pânze de fierăstrau, pânze bimetal, pânze continue de
dimensiuni standard sau solicitate de client; recomandate pentru toate tipurile de materiale
feroase (oţeluri) şi neferoase, aliaje, materiale compozite/sintetice, stratificate, plăci aglomerate
şi lemn, cu performanţe înalte de tăiere;



Sumbitec (Spania), producător de ciocane profesionale, cu garanţie pe viaţă pentru îmbinarea
cap coadă care permite înlocuirea rapidă a capului, vibraţii 0, obţinerea aceluiaşi impact ca al
unui ciocan obişnuit, dar cu efort minim;



Lenox (SUA), producător de accesorii pentru scule electice, scule de mână , pânze pentru
fierăstraie, accesorii şi aliaje pentru lipit, accesorii şi instalaţii de sudură cu gaz;



Wilpu (Germania), panze taietoare, panze fierastrau vertical, carote, panze sabie, panze
fierastrau, fierastraie manuale;



HEPCO&BECKER (Germania), producţie proprie de genţi ABS compartimentate special pentru
toate structurile de truse de scule: electronist, electrician, electromecanic, echipamnete de
intervenţie rapidă;



WGB (Germania), producător scule de mână;



SAM (Franţa), producător scule şi unelte speciale auto;



Stahlwille (Germania),producător scule de mână şi auto ;



EGA Master (Spania);



Irwin (SUA), producător de scule profesionale: burghie, carote Bi-Metal, pânze pentru metal şi
lemn, menghine, etc;



BMS (Irlanda), producător chei dinamometrice mecanice şi electonice, surubelniţe micro,
surubelniţe dinamometrice mecanice, etc;



Zbirovia (Cehia), unelte şi scule de mână cu utilizări speciale.



ASW (Germania), capete tubulare de impact, biti, accesorii biti



PINIE (Cehia), scule si accesorii din lemn pentru tâmplarie



ONCI (Franta), pânze fierăstrău circular pentru debitat lemn si metal, pentru panouri sandwich,
pentru aluminiu si pvc ; panze panglica



USH (Germania), biți și scule pentru aplicații profesionale
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