
 

 
Цените и условията са валидни за поръчки, платени до 15.12.2014г. Заявки: 0886 540 475 

 

 

 

ПРОМОЦИЯ 
 

 

ГАЙКОВЪРТИ USAG  
 

Валидност – до 15.12.2014 
 
 

 
 
1. Гайковърт USAG – Италия.  Модел 928 C1  

1/2’, 1 015 Nm, 2.6кг  

 
 
 
Цена: 312.00 лв с ДДС 
 

Двоен ударен механизъм, регулатор на въртящия момент и извеждане на въздуха през 
дръжката, метален корпус. Размер: 1/2”. Тегло 2,6 кг. Технически характеристики: 1015 

Nm. Среден разход на въздух - 120 l/min. минимален размер на маркуча - Ø 10мм 

Вход за въздух - 1/4”. Ниво на шум (свободно/работно) - 93 dB(A)/104 dB(A). Ниво на 
вибрации 1.3 m/s2 

 
 

 
2. Гайковърт USAG – Италия. Модел 

928 PC1 1/2’, 1 080 Nm, 2.3кг 

 

 

 

 

 

Цена: 336.00 лв с ДДС 
 

Двоен ударен механизъм, регулатор на въртящия момент и извеждане на въздуха през 
дръжката, ултра лек корпус от високо устойчив композитен материал и стоманен отпред.  
 



 

 
Цените и условията са валидни за поръчки, платени до 15.12.2014г. Заявки: 0886 540 475 

 

 

Размер: 1/2”. Тегло 2,3 кг. Технически характеристики: 1080 Nm. Среден разход на 
въздух - 138 l/min. минимален размер на маркуча - Ø 10мм 
Вход за въздух - 1/4”. Ниво на шум (свободно/работно) - 97,7 dB(A)/109,5 dB(A). Ниво на 
вибрации 2,6 m/s2 
 

 

 
 

3. Гайковърт USAG – Италия. Модел 

942 PC2  ½”, 1700Nm, 2.2кг 

 

 

 

 

 

Цена: 456.00 лв с ДДС 
 

   

Двоен ударен механизъм, регулатор на въртящия момент и извеждане на въздуха през 
дръжката, ултра лек корпус от високо устойчив композитен материал и титаниев отпред. 
Размер: 1/2”. Тегло 2,2 кг. Технически характеристики: Въртящ момент - 1700 Nm. 
Среден разход на въздух - 141 l/min. минимален размер на маркуча - Ø 10мм. Вход за въздух 
- 1/4”. Ниво на шум (свободно/работно) - 97,6 dB(A)/108,6 dB(A). Ниво на вибрации 4.91 m/s2 

 

4.Гайковърт USAG – Италия. Модел 942 

PC2  ½”, 800Nm, 1.4кг 

 

Цена: 420.00 лв с ДДС 

  

 

Двоен ударен механизъм, регулатор на въртящия момент и извеждане на въздуха през 
дръжката, титаниев корпус и стоманен отпред. Размер: 1/2”. Тегло 1.4 кг. Технически 

характеристики: Въртящ момент – max 800 Nm. Среден разход на въздух - 125 l/min. Вход 
за въздух – 1/4”. Ниво на шум  – 93.8 dB(A). Ниво на вибрации 3.06 m/s2 
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5. Гайковърт USAG – Италия. Модел 

942 PD1  3/4”, 2115Nm, 3.8кг 

 

 

 

 

Цена: 1 260.00 лв с ДДС 

 

Двоен ударен механизъм, регулатор на въртящия момент и извеждане на въздуха през 
дръжката, ултра лек корпус от високо устойчив композитен материал и титаниев отпред. 
Размер: 3/4”. Тегло 3,8 кг. Технически характеристики: Въртящ момент - 2115 Nm. 
Среден разход на въздух - 200 l/min. минимален размер на маркуча - Ø 10мм. Вход за въздух 
– 3/8”. Ниво на шум (свободно/работно) - 97,8 dB(A)/108,8 dB(A). Ниво на вибрации 5,06 
m/s2 
 

 

6.Гайковърт USAG – Италия. Модел 910 

EL 1”, 4068Nm, 11.3kg  
 

 

 

Цена: 1 620.00 лв с ДДС 

 
 

 
Регулатор на въртящия момент и извеждане на въздуха през дръжката. Размер: 1”. Тегло 

11.3 кг.  

Технически характеристики: Въртящ момент - 4068 Nm. Среден разход на въздух - 243 
l/min. минимален размер на маркуча - Ø 13мм. Вход за въздух - 1/2”. Ниво на шум 
(свободно/работно) - 102 dB(A)/112,9 dB(A). Ниво на вибрации 2 m/s2. 
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ОБОРУДВАНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ КОЛИЧКИ PASTORINO – 

EXPERT 

 

Валидност – до 15.12.2014 
 
 

 
 
 
1.Инструментална количка 

със 6 чекмеджета оборудвана 

със 123 бр. инструменти- 

E220312. Производител 

EXPERT - ИТАЛИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Цена: 1 090.00 лв с ДДС 
  
 

Работен плот от високо устойчив ABS. Чекмеджета с пълно отваряне. Телескопични 
плъзгачи със сачмени лагери. Система за централизирано заключване. Маслоустойчиви 
гумени колела (Ø 125 мм): две фиксирани и две въртящи се, едното от които със спирачка.  
Корпус от листова стомана с епоксидна обработка. Максимално статично натоварване: 600 
кг. Товароносимост на всяко от чекмеджетата: 20 кг.Оборудвана със 123 бр. инструменти с 
неограничена във времето гаранция.  
 
1/ Комплект 67бр. ¼”  в пластмасова подложка ( 13бр. вложки ¼” – 4-14мм; 12бр. дълбоки 
вложки ¼” – 4-14мм; 8бр. битове шестограм на вложка ¼” 2-8мм, 10бр. битове TORX  на 
вложка ¼” – T6-T30; 2 бр. тресчотки на ¼” – едната с палец за обръщане на посоката, другата 
с чупеща глава; 1бр. дръжка за вложки – тип отвертка ¼”, 2бр. удължения ¼” 55 – 100мм; 
1бр. универсален адаптор ¼”; 1бр. Т-образен върток ¼”, 1бр. чупещо каре ¼”, 3бр. битове 
права отвертка – 4, 5.5, 6.5мм, 3бр. битове Pozidriv- PZ1, PZ2, PZ3; 4бр. битове шестограм – 
3-4-5-6мм; 6бр. битове TORX – TT10-TT40мм)  
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2/ Комплект 21бр. ½”  в пластмасова подложка ( 18бр. вложки на ½” – 8-32мм; 1бр. тресчотка 
на ½” с палец за смяна на посоката; 1бр. удължение на ½” – 250мм; 1бр. чупещо каре ½”) 
 
 
3/ Комплект16бр. звездогаечни ключове в пластмасова подложка – 6-24мм 
 
4/ Комплект 4бр. клещи в пластмасова подложка ( Клещи резачки, комбинирани клещи, 
клещи за заголване на кабели, полуобли клещи)  
 
5/ Комплект 8бр. отвертки в пластмасова подложка – 3.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175, 
PH 0x75, PH1x100, PH2x125) 
 
6/ Комплект 7бр. чукове и избивачи в пластмасова подложка ( 1бр. чук 500гр., 1бр. чук с 
пластмасови накрайници ф32мм, секач 6мм, 3бр. избивачи 4, 6, 8мм, пробой 24мм) 

 
 

 
2.Инструментална 

количка със 6 

чекмеджета оборудвана с 

207 бр. инструменти- 

E220316. Производител 

EXPERT - ИТАЛИЯ  
 
 
 
 
 
Цена: 1 190.00 лв с ДДС 
 

 
 
Работен плот от високо устойчив ABS. Чекмеджета с пълно отваряне. Телескопични 
плъзгачи със сачмени лагери. Система за централизирано заключване. Маслоустойчиви 
гумени колела (Ø 125 мм): две фиксирани и две въртящи се, едното от които със спирачка.  
Корпус от листова стомана с епоксидна обработка. Максимално статично натоварване: 600 
кг. Товароносимост на всяко от чекмеджетата: 20 кг.  
 
1/ Комплект 67бр. ¼”  в пластмасова подложка ( 13бр. вложки ¼” – 4-14мм; 12бр. дълбоки 
вложки ¼” – 4-14мм; 8бр. битове шестограм на вложка ¼” 2-8мм, 10бр. битове TORX  на 
вложка ¼” – T6-T30; 2 бр. тресчотки на ¼” – едната с палец за обръщане на посоката, другата 
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с чупеща глава; 1бр. дръжка за вложки – тип отвертка ¼”, 2бр. удължения ¼” 55 – 100мм; 
1бр. универсален адаптор ¼”; 1бр. Т-образен върток ¼”, 1бр. чупещо каре ¼”, 3бр. битове 
права отвертка – 4, 5.5, 6.5мм, 3бр. битове Pozidriv- PZ1, PZ2, PZ3; 4бр. битове шестограм – 
3-4-5-6мм; 6бр. битове TORX – TT10-TT40мм)  
 
2/ Комплект 21бр. ½”  в пластмасова подложка ( 18бр. вложки на ½” – 8-32мм; 1бр. тресчотка 
на ½” с палец за смяна на посоката; 1бр. удължение на ½” – 250мм; 1бр. чупещо каре ½”) 
3/ Комплект16 бр. звездогаечни ключове в пластмасова подложка – 6-24мм 
 
4/ Комплект 8бр. лули в пластмасова подложка – 6-24мм 
 
5/ Комплект 4бр. клещи в пластмасова подложка ( Клещи резачки, комбинирани клещи, 
клещи за заголване на кабели, полуобли клещи)  
 
6/ Комплект 2бр. клещи чираци и клещи гарги в пластмасова подложка 
 
7/ Комплект 8бр. отвертки в пластмасова подложка – 3.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175, 
PH 0x75, PH1x100, PH2x125) 
 
8/ Комплект 74бр. шестограми и битове в пластмасова подложка ( 49бр. битове – 6бр. битове 
права отвертка 4- 8мм; 6бр. Philips битове – PH1, PH2, PH3, 7бр. Pozidriv битове – PZ1, PZ2, 
PZ3, 10бр. TORX битове – Т10-Т30; 10бр. TORX битове с дупка – T10 – T40; 9бр. битове 
шестограм – 2-6мм, 1бр. магнитен адаптор за битове) 
 
9/ Комплект 7бр. чукове и избивачи в пластмасова подложка ( 1бр. чук 500гр., 1бр. чук с 
пластмасови накрайници ф32мм, секач 6мм, 3бр. избивачи 4, 6, 8мм, пробой 24мм) 
 
 
3. Инструментална количка със 7 

чекмеджета оборудвана с 285 бр. 

инструменти, модел Е220324. 

Производител EXPERT - 

ИТАЛИЯ 

 

 

 

 

 

 

Цена:1 890 лв с ДДС 
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Работен плот от високо устойчив ABS. Чекмеджета с пълно отваряне. Телескопични 
плъзгачи със сачмени лагери. Система за централизирано заключване. Маслоустойчиви 
гумени колела (Ø 125 мм): две фиксирани и две въртящи се, едното от които със спирачка.  
Корпус от листова стомана с епоксидна обработка. Максимално статично натоварване: 600 
кг. Товароносимост на всяко от чекмеджетата: 20 кг. Вътрешни размери: 6 чекмеджета 
569x420x60мм, 1 чекмедже 569 x 420 x 270 мм. Оборудвана с 285 бр. инструменти с 
неограничена във времето гаранция: 
 
1/ Комплект 67бр. ¼”  в пластмасова подложка ( 13бр. вложки ¼” – 4-14мм; 12бр. дълбоки 
вложки ¼” – 4-14мм; 8бр. битове шестограм на вложка ¼” 2-8мм, 10бр. битове TORX  на 
вложка ¼” – T6-T30; 2 бр. тресчотки на ¼” – едната с палец за обръщане на посоката, другата 
с чупеща глава; 1бр. дръжка за вложки – тип отвертка ¼”, 2бр. удължения ¼” 55 – 100мм; 
1бр. универсален адаптор ¼”; 1бр. Т-образен върток ¼”, 1бр. чупещо каре ¼”, 3бр. битове 
права отвертка – 4, 5.5, 6.5мм, 3бр. битове Pozidriv- PZ1, PZ2, PZ3; 4бр. битове шестограм – 
3-4-5-6мм; 6бр. битове TORX – TT10-TT40мм)  
 
2/ Комплект 21бр. ½”  в пластмасова подложка ( 18бр. вложки на ½” – 8-32мм; 1бр. тресчотка 
на ½” с палец за смяна на посоката; 1бр. удължение на ½” – 250мм; 1бр. чупещо каре ½”) 
 
3/ Комплект 33бр. ½” ТORX и шестограми на вложка, в пластмасова подложка ( 9бр. 
шестограми на вложка ½” – 5-17мм; 6бр. удължени шестограми на вложка ½” – 4-12мм; 9бр. 
TORX на вложка ½” – T20 – T60; 9бр. женски TORX  на вложка ½” – E10-E24) 
 
4/ Комплект 17бр. ударни вложки ½” в пластмасова подложка ( 14бр. ударни вложки ½” -8-
24мм; 2бр. ударни удължения – 50-250мм; 1бр. ударно каре ½”) 
 
5/ Комплект16бр. звездогаечни ключове в пластмасова подложка – 6-24мм 
 
6/ Комплект 12бр. звездогаечни ключове с тресчотка в пластмасова подложка – 8-19мм 
 
7/ Комплект 4бр. звездогаечни ключове в пластмасова подложка – 27, 29, 30, 32мм 
 
8/ Комплект 8бр. лули в пластмасова подложка – 6-24мм 
 
9/ Комплект 4бр. клещи в пластмасова подложка ( Клещи резачки, комбинирани клещи, 
клещи за заголване на кабели, полуобли клещи)  
 
10/ Комплект 4бр. зегер клещи в пластмасова подложка (отварящи и затварящи, прави и на 
90° ) 
 
11/ Комплект 2бр. клещи чираци и клещи гарги в пластмасова подложка 
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12/ Комплект 8бр. Т-образни шестограми със сферична глава в пластмасова подложка – 2.5-
10мм 
 
13/ Комплект 8бр. отвертки в пластмасова подложка – 3.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175, 
PH 0x75, PH1x100, PH2x125) 
 
14/ Комплект 74бр. шестограми и битове в пластмасова подложка ( 49бр. битове – 6бр. 
битове права отвертка 4- 8мм; 6бр. Philips битове – PH1, PH2, PH3, 7бр. Pozidriv битове – 
PZ1, PZ2, PZ3, 10бр. TORX битове – Т10-Т30; 10бр. TORX битове с дупка – T10 – T40; 9бр. 
битове шестограм – 2-6мм, 1бр. магнитен адаптор за битове) 
 
15/ Комплект 7бр. чукове и избивачи в пластмасова подложка ( 1бр. чук 500гр., 1бр. чук с 
пластмасови накрайници ф32мм, секач 6мм, 3бр. избивачи 4, 6, 8мм, пробой 24мм) 
 
 
 
 
 
 

Всички единични цени са с включен данък добавена стойност 

(ДДС) и са валидни за заявки, платени до 15.12.2014г. 

 

 

Срок на доставка – на склад, до изчерпване на наличностите. 

 

 

Инструментите на EXPERT са с неограничена във времето 

гаранция. 

Гайковъртите на USAG са с една година гаранция. 

 

Телефон за заявки: + 359 886 540 475 


