
Panze fierastrau circular 

Panze circulare placate CMS pentru utilaje clasice, taiere 
multipla, a lemnului masiv de diferite esente si specii, taiere 
panouri composite individual si in pachet. 

Panze circulare - Freze cu alezaj - Capete de 
frezat cu alezaj - Burghie speciale - Freze cu 
coada 

Panze circulate placate CMS calitate profesionala, pentru 
taierea lemnului pe directii de prelucrare diverse, pentru taierea 
lemnului de esente si specii diverse, pentru taierea panourilor 
composite pe baza de lemn, pentru taierea materialelor ne-
feroase (AL,PVC) 
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 continue 

Panze panglica de tamplarie la colac de 50 m, sau la dimensi-
unea ceruta de client gata de utilizare. 
Panze panglica de debitat busteni W22 cu dinte calit la colac de 
100 m / 50 m,sau la dimensiunea ceruta de client gata de uti-
lizare.  
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Panze circulare monometalice pentru lemn - 
Panze gater vertical - Panze panglica late 
pentru debitat busteni - Scule de mana -       
Panze fierastrau 

Program de panze circulare monometalice de diferite diame-
tere, grosimi si numar de dinti pentru taierea primara a lemnu-
lui. Program de panze de gater vertical de diferite dimensiuni 
(lungimi, grosimi) pentru debitarea lemnului de foioase si rasi-
noase pe perioada de iarna  si de vara. Program de panze late 
de ferastrau panglica pentru debitarea bustenilor, la dimensi-
unea ceruta de client, gata de utilizare, cu dinte ceaprazuit prin 
indoire / turtire / stelitare. 

Burghie - Dalti - Panze circulare - Rulete - 
Genti - Manghine - Cuttere - Fierastraie - 
Clesti - Panze sabie si pendular - Carote 

IRWIN este un program ce completeaza atat gama de consum-
abile pentru scule electrice, cat si gama de scule de taiere, oferind 
discuri pentru circular, carote bimetal (pentru lemn si metal), rulete 
cu scala pe ambele parti si cu cap magnetic, genti textile, cutii 
plastic PROFI, cuttere, menghine paralele pentru banc, cleme de 
fixare, chei speciale pentru instalatii, fierastrau special EVO, bom-
faiere, menghine de lemn BLUE GROOVE 6x, panze fierastrau 
vertical, burghie SDS, panze sabie pentru fierastrau, clesti reglabili 
si autoblocanti, chei reglabile, extractoare pentru suruburi rupte. 

Panze sabie - Panze fierastrau vertical - 
Carote - Fierastraie si panze - Clesti  
instalatori 

Unul dintre cei mai mari producatori de accesorii pentru scule 
electrice, scule de mana, panze pentru fierastraie, accesorii si 
aliaje de lipit, accesorii si instalatii de sudura cu gaz. 

Panze pentru fierastrau vertical si orizontal  
Carote - Fierastraie manuale - Panze pentru 
fierastraie manuale 

WILPU este o companie specializata in dezvoltarea si productia 
de panze taietoare, panze fierastrau vertical, carote, panze 
sabie, panze fierastrau, fierastraie manuale. Este cel mai mare 
producator de consumabile de profil din Germania si unul dintre 
cei mai importanti la nivel mondial. 



Biti - Accesorii biti - Burghie 

COBIT este un program specializat pe biti si pe accesoriile ce 
deriva din acestia. Dezvolta permanent noi produse cu design, 
eficienta si calitate industriala. Toate produsele sunt fabricate 
pe utilaje moderne si indeplinesc toate cerintele de calitate. 
Pe langa produsele generale COBIT produce si game licenti-
ate cum ar fi: TORX ®, TORX-PLUS ® si TTAP ®. 

Masini de gaurit electrice / cu acumulator - 
Ciocane electropneumatice - Polizoare  
unghiulare - Fierastraie electrice - Utilaje 
pentru constructii - Masini pentru prelu-
crarea lemnului - Discuri diamantate 

Stayer este un producator de surubelnite electrice, masini de 
gaurit electrice si cu acumulator, ciocane electropneumatice, 
polizoare unghiulare, fierastraie electrice, utilaje pentru con-
structii, masini prelucrarea lemnului. Stayer ofera o gama 
foarte variata de accesorii si consumabile pentru majoritatea 
produselor de gen existente. Calitatea Stayer se gaseste si în 
oferta de discuri diamantate, discuri abrazive si discuri vidia. 

Instrumente de masura si control 

INSIZE este un furnizor dedicat de instrumente de masurare. 
Pentru a putea acoperi cererea pe piata mondiala, a creat o 
retea de distributie INSIZE la nivel global, astfel incat, indiferent 
unde va aflati veti putea beneficia de produse INSIZE si de 
suport tehnic. Programul cuprinde întreaga gama de aparatura 
de masura si control pentru majoritatea segmentelor industriale. 

Burghie pentru portelan - Carote - Panze 
diamantate pentru materiale dure - Nivele 
triunghiulare masive - Fierastraie pentru 
locuri inguste - Chei cu curea  

Program de scule speciale, protejate, de conceptie proprie: 
burghie pentru portelan, carote, panze diamantate pentru ma-
teriale dure, nivele triunghiulare masive, fierastraie pentru 
locuri inguste, greu accesibile, chei cu curea cu peste 1000 de 
aplicatii - atat pentru uz casnic cat si industrial. 



Burghie - Tarozi - Filiere - Carote - Biti 

Program german cu o gama extinsa de accesorii de gaurire, 
taiere si fixare pentru specialisti. Marea varietate a gamei este 
rezultatul a peste 25 de ani de experienta. 

Burghie - Tarozi - Filiere - Freze - Carote 

Proiectant si producator de scule de taiere si accesorii pentru 
sculele de putere. Ofera o gama variata, de la produsele de 
hobby, cele profesionale si pana la cele industriale. Tivoly este 
un grup industrial ce are ca misiune proiectarea, productia si 
comercializarea instrumentelor de taiere, precum si a pro-
duselor si serviciilor asociate concepute pentru o gama larga 
de aplicatii, de la productie profesionala si de intretinere, pana 
la bricolaj. 

  

  

  

  

  

  

  

Scule de mana - Scule electrice si  
pneumatice - Solutii complete de depozitare - Diagnosticare auto 

Cutii de plastic  - Organizatoare din plastic 

Scule pneumatice - Capete tubulare de  
impact - Chei de soc 

Scule de mana - Scule pneumatice 
Mobilier pentru atelier 

Burghie pentru beton si zidarie - Carote pentru beton si zidarie - 
Burghie pentru placi ceamice - Dalti pentru beton si  

zidarie - Elemente de asamblare 

Nivele 

Poansoane 

Panze de fierastrau - Panze bimetal - Panze continue 

Chei imbus 

Chei dinamometrice electronice si  
mecanice - Surubelnite digitale - Testere cuplu  - Traductoare de 

cuplu - Multiplicatoare de cuplu 

Scule antiscanteie 

Discuri HSS 

Ciocane - Mistrii - Rulete - Centuri de piele pentru scule - Scule 
de indoit fier beton 

Ciocane - Baroase 


