
Додаток 3 – Технічні характеристики 

продукції.  

Annex 3 – Products technical 

specifications.  

  

Виріб № 1: Клітки на коліщатках для 

зберігання обладнання  

Item # 1: Wheeled cages for storage of 

equipment  

4-стороння сітчаста клітка з дверцятами на 

повну висоту дозволяє користувачеві 

безпечно складати товари всередину, не 

ризикуючи, що вони випадуть і спричинять 

пошкодження або пошкодяться самі. 

4-Sided Mesh Roll Cage with Full height door 

enables the user to safely stack goods inside 

without the risk of them falling out and either 

causing damaged or getting damaged 

themselves. 

  

Демонстраційний малюнок:  Illustrative picture:  

  
Габарити й технічні характеристики:  Dimensions and Specifications:  

• 1690 В (висота) x 735 Ш (ширина) x 850 

Г (глибина) мм 

• 1690H (height) x 735W (width) x 850D 

(depth) mm 

• Розміри висоти робочого об’єму: 1690 

мм 

• Internal height measures: 1690 mm 

• Здатність витримувати навантаження 

600 кг 

• Ability to hold a load capacity of 600 kgs 

• Матеріал з оцинкованим покриттям • Material in bring zinc plated finish 

  

Виріб № 2: Ланцюгова пила  Item # 2: Chainsaw  

Велика й потужна ланцюгова пила з 

мінімальною довжиною направляючої 41 

дюйм. Маючи оптимальну витрату палива, 

ланцюгова пила повинна мати перемикач 

останову, який автоматично повертатиметься 

в робоче положення після зупинки двигуна.   

Large and powerful chainsaw with a minimum 

41” guide bar length. Fuel efficient, the chainsaw 

should have a stop switch, which will 

automatically return to run position after the 

engine is stopped.   

Габарити й технічні характеристики: Dimensions and Specifications: 

• Джерело живлення: газ • Power source: Gas 

• Вага силової головки: мін. 21,8 фунтів • Powerhead weight: Min. 21.8 lbs 

• Довжина направляючої: 25 дюймів • Guide Bar length: 25 inches 

• Ланцюг із системою Oilmatic: 3/8” RS3 • Oilmatic chain: 3/8” RS3 

• Ємність баку для мастила для ланцюга: 

мін. 23,7 унції 

• Chai Oil Capacity: Min. 23.7 Oz 

• Потужність двигуна: 8,6 б.к.с. • Engine Power: 8.6 bhp 



• Ємність паливного баку: мін. 44 унції  • Fuel Capacity: Min. 44 Oz.  

Виріб № 3: Пила для різання бетону  Item # 3: Concrete saw  

Бетоноріз розроблений для глибокого різання 

й різання прямокутних кутів, який ріже бетон і 

залізобетон на глибину до 15,7 дюймів (з 

арматурою не більше ½ дюйма). Пила для 

різання бетону повинна включати двигун із 

низьким рівнем викидів, повітряний фільтр 

для важких умов роботи HD2, розширене 

регулювання витрати води, низький рівень 

вібрації й алмазно-абразивний ланцюг. 

Concrete cutter designed for deep cutting and 

square corners that cuts up to 15.7” deep into 

concrete and reinforced concrete (with rebar up 

to ½ inch). The concrete saw must include a low 

exhaust emission engine, HD2 heavy-duty air 

filter, advanced water controls, low vibration, and 

a diamond abrasive chain. 

Габарити й технічні характеристики: Dimensions and Specifications: 

• Джерело живлення: газ • Power source: Gas 

• Вага силової головки: мін. 16,8 фунтів • Powerhead weight: Min. 16.8 lbs 

• Довжина направляючої: мін. 16 

дюймів  

• Guide Bar length: Min. 16 inches 

• Алмазно-абразивний ланцюг: 3/8” 36 

GBM 

• Diamon Abrasive Chain: 3/8” 36 GBM 

• Потужність двигуна: 5,8 б.к.с. • Engine Power: 5.8 bhp 

• Ємність паливного баку: мін. 26,4 унції • Fuel Capacity: Min. 26.4 oz. 

• Зміщення: 76,5 куб. см. • Displacement: 76.5 cc 

  

Виріб № 4: Компактний гідравлічний 

підйомний циліндр LLCS 50/60 або 

еквівалент 

Item # 4: Compact Hydrualic lifting cylinder 

LLCS 50/60 or equivalent 

Компактний гідравлічний підйомний циліндр 

для підйому важких вантажів. Має функцію 

підкачування за допомогою поршня для 

збільшення тиску гідравлічної рідини й 

використання для опускання шляхом 

відпускання пружини повернення. 

Вантажопідйомність у 50 тонн з мінімальним 

ходом 100 мм 

Compact hydraulic lifting cylinder to raise heavy 

loads. Featuring a pumping up function with a 

piston to increase the pressure of the hydraulic 

fluid and use to lower by releasing a spring 

return. 50 Tons capacity with a minimum 100 mm 

stroke 

Повинен поставлятися з ручним домкратом і 

шлангом для компактного гідравлічного 

підйомного циліндра 

Must come with hand jack and hose for compact 

hydraulic lifting cylinder 

  

Виріб № 5: Великий пневматичний молот  Item # 5: Large Jackhammer  

Великий пневматичний молот з тривалим 

часом роботи (мінімум 4 години).  

Large jackhammer with long work time (at least 

4 hours).  

  

Габарити й технічні характеристики:  Dimensions and Specifications:  

Ударна енергія: 72,8 Дж Impact energy: 72.8 J 

Кількість ударів за хвилину: 870 уд./хв. Blows per minute: 870 bpm 

Хвостовик: 1 1/4" Hex Drive shank: 1 1/4" Hex 



Вага нетто: 31,3 кг Net weight: 31.3 kg 

Вхідна потужність, 110 В: 1700 Вт Input Wattage 110v: 1,700 w 

Вхідна потужність, 240 В: 2000 Вт Input Wattage 240v: 2,000 w 

  

Звук і вібрація:  Sound and Vibration:  

Звуковий тиск шуму: 96 дБ(А) Noise sound pressure: 96 dB(A) 

Звукова потужність шуму: 107 дБ(А) Noise sound power: 107 dB(A) 

Коефіцієнт К шуму: 3 дБ(А) Noise K factor: 3 dB(A) 

Вібрація: Довбання: 6,5 м/с² Vibration: Chiselling: 6.5 m/sec² 

Коефіцієнт К вібрації: 1,5 м/с² Vibration K factor: 1.5 m/sec² 

  

Виріб № 6: Відрізна пила:  Item # 6: Cut Off saw  

Відрізна пила для різання металу, бетону й 

асфальту в комерційних цілях. Здатна різати на 

глибину до 150 мм. Має малу вагу й 

антивібраційну систему.  

Cut off saw to be used in cutting metal, concrete 

and asphalt in commercial applications. Able to 

cut up to 150 mm deep. With low weight and 

anti-vibration system.  

  

Технічні характеристики: Specifications: 

  

• Зміщення: 98,5 см  • Displacement: 98.5 cm  

• Вихідна потужність, кВт/б.к.с.: 5,0/6,8 • Power output kW/bhp: 5.0/6.8 

• Вихідна потужність, кВт: 5 • Power output kW: 5 

• Вага: 13 кг • Weight: 13 kg 

• Відрізний диск: 400 мм • Cut-off wheel: 400 mm 

• Макс. глибина різання: 150 мм • Max. Cutting depth: 150 mm 

• Об’єм баку: 1200 мл  • Tank volume: 1,200 ml  

  

Виріб № 7: Керований цвяхозабивний 

пістолет 

Item # 7: Operated Nail gun 

Фінішний цвяхозабивний пістолет працює від 

літій-іонної акумуляторної батареї, здатної 

зробити 800 ударів. Магазин на 110 цвяхів. 

Цвяхозабивний пістолет призначений для 

монтажу плінтусів, лиштв і дверних прорізів, 

електричних приладів і сантехнічних з’єднань 

на будівельних майданчиках,  

Finishing nailer powered by Lithium-lon battery 

capable to deliver 800 shots. Magazine with the 

capacity to carry 110 nails. Nailer to be used in 

construction site installations applying skirtings, 

architraves and doorways, and electrical fixtures 

and plumbing connections,  

  

Оснащений світлодіодною робочою лампою 

й затискачем для пояса, що забезпечує 

комфорт і зручність оператора, а також 

низький рівень вібрації й шуму. 

Featured with a LED job light and belt clip 

ensuring operator comfort and convenience, 

together with low vibration and sound level. 

Технічні характеристики: Specifications: 

• Довжина застібки: 25-64 мм • Fastener length: 25-64 mm 

• Ємність магазину: 110 шт. • Magazine Capacity: 110 pcs 

• Загальна довжина: 296 мм • Overall length: 296 mm 

• Штифтовий калібр: 16 калібр • Pin Gauge: 16Ga 



• Вага обшивки: 3,2 кг • Skin Weight: 3.2 kgs 

• Напруга: 18 в • Voltage: 18V 

• Вага: 3,8 кг  • Weight: 3.8 kg  

  

Виріб № 8: Бездротовий 

багатоповерхневий літій-іонний сканер 18 

В  

Item # 8: 18V Lithium‑Ion Cordless 

Multi‑Surface Scanner  

Бездротовий багатоповерхневий сканер 

здатний виявляти об’єкти в різних типах 

матеріалів основи й різноманітні вбудовані 

об’єкти, такі як метал, дерево, пластик і 

екранований електричний дріт на глибині до 7 

дюймів. Має світлодіодну лампу.  

Cordless multi-surface scanner capable to locate 

objects in multiple type of base materials and 

capable to detect a variety of embedded objects 

such as metal, wood, plastic, and shielded 

electrical wire up to 7” deep. Features a LED light.  

  

Виріб № 9: Опорний пристрій 

вентиляційного каналу  

Item # 9: Ventilation duct carrier  

Опорний пристрій вентиляційного каналу з 

поліетилену.  

Ventilation duct carrier in Polyethylene.  

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

Діаметр: 12 дюймів Diameter: 12" 

Довжина: 25 футів Length : 25 ft. 

  

Виріб № 10: Ручна акумуляторна 

ланцюгова пила  

Item # 10: Hand cordless chainsaw  

Акумуляторна електрична відрізна машина 

для різання цегли, плитки й металу. Працює 

від літій-іонної акумуляторної батареї на 36 В. 

Cordless electric cut-off machine for cutting 

brick, tile and metal. Powered by 36-volt Lithium-

Ion battery technology. 

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• Джерело живлення: акумуляторна 

батарея  

• Power Source: Battery  

• Вага: 8,6 фунтів • Weight: 8.6 lbs. 

• Максимальна глибина різання: 2,75 

дюймів 

• Maximum cutting depth: 2.75 inches 

• Максимальний розмір диска: 9 дюймів • Maximum Wheel size: 9 inches 

• Розмір шпинделя: 0,875 дюймів • Arbor size: 0.875 inches 

  

Виріб № 11: Плоскі клини:  Item # 11: Flat Pry bars  

Виготовлений із міцної сталі плоский клин, 

який може забезпечити достатній тиск для 

роз’єднання шматків плоского будівельного 

матеріалу 

Flat pry bar made of heavy-duty steel which can 

provide ample leverage to pry apart pieces of flat 

building material 

Розмір: 5 футів Size: 5 feet 

  

Виріб № 12: Система опорних розпірок:  Item # 12: Shoring raker system  



Шпренгельна система Paratech Light US&R 

Rescue Strut System 22-796901M або 

еквівалент 

Paratech Light US&R Rescue Strut System 22-

796901M or equivalent 

  

Виріб № 13: Система опорних розпірок:  Item # 13: Shoring raker system  

Опорна система: Шпренгельна система 

Paratech US&R Rescue Strut System 22-

796900M або еквівалент 

Shoring system: Paratech US&R Rescue Strut 

System 22-796900M or equivalent 

  

Виріб № 14: Система опорних розпірок:  Item # 14: Shoring raker system  

Система опорних розпірок, без кріплення: 

Розпірка Paratrech Absolute Raker 22-796984 

або еквівалент 

Shoring raker system, timberless : Paratrech 

Absolute Raker 22-796984 or equivalent 

  

Виріб № 15: Система опорних розпірок:  Item # 15: Shoring raker system  

Система опорних розпірок, без кріплення: 

Розпірка Paratrech Absolute Flying Raker 22-

796984F або еквівалент 

Shoring raker system, timberless : Paratrech 

Absolute Flying Raker 22-796984F or equivalent 

  

Виріб № 16: Система опорних розпірок:  Item # 16: Shoring raker system  

Система опорних розпірок: Регульована скоба 

Longshore B23 22-796348  

Shoring raker system: Longshore adjustable 

brace B23 22-796348  

  

Виріб № 17: Система опорних розпірок:  Item # 17: Shoring raker system  

Система опорних розпірок: Регульована скоба 

Longshore B57 22-796350  

Shoring raker system: Longshore adjustable 

brace B57 22-796350  

  

Виріб № 18: Повітропровід для 

вентилятора вентиляції закритого 

простору  

Item # 18: Ducting for confined space 

ventilation fan  

Стандартний вініловий двонаправлений канал 

з паронітовими прокладками.  

Vinyl standard Bi-directional duct with cuffs.  

Характеристики: Features: 

• Шланг вентиляційного повітроводу з 

ПВХ 

• Vinyl polyester ventilation air duct hose 

• Діаметр 8 дюймів із зовнішніми 

захисними рейками  

• 8-inch diameter with external wear strips  

• Внутрішнє армоване бортове кільце з 

кроком у 4 дюйми 

• Internal steel reinforced wire hoop 4-inch 

pitch 

• Паронітова прокладка довжиною 6 

дюймів, діаметром 8-3/8 дюймів, з 

регульованими ременями на обох 

кінцях шланга 

• 6-inch long attachment cuff, 8-3/8 inch 

diameter, with adjustable belt straps on 

both hose ends 

• Максимальна температура 180 

градусів за Фаренгейтом 

• Maximum temperature rating 180 

degree Fahrenheit 

  



Виріб № 19: Обертовий відбійний молоток Item # 19: Rotary Demolition Hammer 

Обертовий відбійний молоток з активним 

гасником коливань.  

Rotary demolition hammer with active dynamic 

vibration absorber.  

Включає: Обмежувач крутного моменту. 

Стабілізація обертів. Ергономічна м'яка ручка. 

Диск регулювання частоти обертання. 

Ковзний затискач, що керується одним 

дотиком, для легкого встановлення й 

виймання насадок. Світлодіодні індикаторні 

лампи роботи й живлення. Подвійний режим 

роботи: Обертовий молоток і молоток 

Featuring: Torque limiter. Constant speed 

control. Ergonomic soft grip. Variable speed 

control dial. One touch sliding chuck for easy bit 

installation and removal. LED service and power 

warning lights. Dual operation mode: Rotary 

Hammer and Hammer 

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• Ударна енергія 19,1 Дж • Impact energy 19.1 J 

• Макс. у бетоні 52 мм • Max in concrete 52 mm 

• Кількість ударів за хвилину 1100–2250 

уд/хв. 

• Impacts per minute 1100 - 2250 ipm 

• Вхідна потужність 1510 Вт • Input Wattage 1510 w 

• Максимальний діаметр сердечника 

(TCT) 160 мм 

• Max core diameter (TCT) 160 mm 

• Коефіцієнт К вібрації 1,5 м/с² • Vibration K factor 1.5 m/sec² 

• Вага нетто 11,9–12,0 кг • Net weight 11.9 - 12.0 kg 

• Швидкість холостого ходу 150–310 

об/хв. 

• No Load Speed 150 - 310 rpm 

• Вібрація: Довбання 8,0 м/с² • Vibration: Chiselling 8.0 m/sec² 

• Вібрація: Ударне буріння 9,0 м/с² • Vibration: Hammer Drilling 9.0 m/sec² 

• Оптимальний діапазон буріння 25–45 

мм 

• Optimum Drilling Range 25 - 45 mm 

  

Виріб № 20: Торцювально-усова пила з 

подвійним скосом і нахилом  

Item # 20: Double Level Sliding Compound 

Mitre Saw  

Торцювально-усова пила з подвійним 

нахилом, головка двигуна якої ковзає по 

фіксованих трубках. Включає: Передня ручка 

для легкого регулювання скосу. Тримач для 

підтримки широкої заготовки. Ковзний замок, 

що керується одним дотиком. Велика 

поворотна база. Можна підключити до 

пиловідділювача.  

Double Slide Compound Mitre Saw with motor 

head slides on fixed pipes. Featuring: Front knob 

for easy bevel adjustment. Holder to support 

wide workpiece. One-touch sliding lock. Large 

turn base. Can be connected to dust extractor.  

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• Діаметр леза 305 мм  • Blade Diameter 305 mm  

• Максимальний діапазон скосу 60 - 60º  • Max mitre range 60 - 60 º  

• Максимальний розпил під кутом 90º 92 

x 382 мм 

• Max mitre cut at 90º 92 x 382 mm 

• Діаметр отвору 30 мм  • Bore Diameter 30 mm  



• Максимальний діапазон скосу 48–48º  • Max bevel range 48 - 48 º  

• Звуковий тиск шуму 91 дБ(А) • Noise sound pressure 91 dB(A) 

• Звукова потужність шуму 100 дБ(А)  • Noise sound power 100 dB(A)  

• Коефіцієнт К шуму 3 дБ(А)  • Noise K factor 3 dB(A)  

• Вхідна потужність, 110 В 1450 Вт  • Input Wattage 110v 1,450 w  

• Вхідна потужність, 240 В 1800 Вт  • Input Wattage 240v 1,800 w  

• Швидкість холостого ходу 3200 об/хв  • No Load Speed 3200 rpm  

• Коефіцієнт К вібрації 1,5 м/с² Вібрація 

2,5 м/с²  

• Vibration K factor 1.5 m/sec² Vibration 

2.5 m/sec²  

• Вага нетто 29,3 кг • Net weight 29.3 kg 

  

  

Виріб № 21: Ящики для зберігання, 

відкидна кришка для витратних матеріалів  

Item # 21: Storage boxes, flip top for 

consumables  

 

Габарити й технічні характеристики:  
 

Dimensions & Specifications:  
• Розміри зовн. кришки – 600 x 400 x 365 

мм 

• Ext.Top Dim:- 600 x 400 x 365 mm 

• Розміри внутр. основи – 508 x 346 x 365 

мм 

• Int. Base Dim:- 508 x 346 x 365 mm 

• Навантаження:- 165 кг на лоток основи • Load:- 165 kg on base tray 

• Ємність:- 65 л • Capacity:- 65 litres 

• Вага:- 3,5 кг • Weight:- 3.5 kg 

• Матеріал: - поліпропілен • Material:- Polypropylene 

• Колір:- синій • Colour:- Blue 

  

  

Виріб № 22: Осьовий вентилятор для 

закритого простору  

Item # 22: Confined Space Axial Fan  

  

• Вибухозахищений вентилятор, що 

відповідає сертифікації UL, призначений 

для використання в закритих 

приміщеннях, таких як підземні сховища, 

резервуари, відкриті кар’єри, складські 

приміщення й підвали 

• UL compliant explosion-proof fan designed 

for use in confined spaces like underground 

vaults, tanks, open pits, warehouses and 

basements 

• Безперервна робота завдяки двигуну 115 

В, 3,6 А з вихідною потужністю 1/3 к.с. 

• Continuous operation with 115 V, 3.6 A 

motor with 1/3 HP power output 

• Має вхідні й вихідні порти з формованого 

поліетиленового каналу, до яких можна 

підключати шланги 8/10 дюймів 

• Features moulded polyethylene duct inlet 

and outlet ports capable of accepting 8 / 10 

inch hoses 

• Може використовуватися як повітродувка 

витяжної або припливної вентиляції з 

максимальною швидкістю потоку 1390 

куб.фут/хв. 

• Can be used as negative or positive 

ventilation blower with a maximum flow rate 

of 1390 cfm 

  



Демонстраційний малюнок:  Illustrative picture:  

  
  

Виріб № 23: Відбійний молоток  Item # 23: Demolition Hammer  

Відбійний молоток із антивібраційною 

технологією з довгою вугільною щіткою й 

ковзним затискачем, що керується одним 

дотиком, для легкого встановлення й 

виймання насадок До складу виробу повинні 

входити пірамідальна головка, мастило для 

наконечників і бічна ручка. 

Demolition hammer featuring an anti-vibration 

technology with long size carbon brush and one-

touch sliding chuck for easy bit installation and 

removal. Item should include bull point, bit 

grease and side handle. 

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• Номінальна тривала потужність удару

 1510 Вт 

• Continuous rating Inp 1,510W 

• Кількість ударів за хвилину 

(уд/хв.)Â950–1900 

• Impacts per mn. (ipm)Â950–1,900 

• Габаритні розміри: 576 x 149 x 265 мм • Dimensions : 576 x 149 x 265mm 

• Вага нетто: 10,8 кг (23,6 фунти) • Net weight: 10.8kg (23.6lbs) 

• Шнур живлення: 5,0 м (16,4 футів) • Power supply cord: 5.0m (16.4ft) 

  

Виріб № 24: Колонковий бур  Item # 24: Core drill  

Універсальний інструмент для алмазного 

буріння для ручного буріння або буріння з 

використанням бурової установки до 160 мм 

(6-1/4”). Може працювати з ручними або 

встановленими на буровій установці 

варіантами бурової системи.  

Versatile diamond drilling tool for handheld or 

rig-based coring up to 160 mm (6-1/4”). Able to 

operate on hand-held or rig-mounted drilling 

system options.  

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• Діапазон діаметрів: 8–162 мм • Diameter range: 8 - 162 mm 

• Матеріал основи: Бетон і цегляна 

кладка 

• Base material : Concrete & Masonry 

• Кількість передач: 3 • Number of gears: 3 

• Частота оборотів холостого ходу: 

передача 1: 840 об/хв.; передача 2: 

1640 об/хв.; передача 3: 3070 об/хв. 

• No load RPM: gear 1: 840 rpm; gear 2: 

1640 rpm; gear 3: 3070 rpm 

• Вага відповідно 8,2 кг • Weight according 8.2 kg 

• Вага всієї системи: 22 кг • Weight of complete system: 22kg 



• Габаритні розміри (Д x Ш x В) 516 x 129 

x 159 мм 

• Dimensions (LxWxH)516 x 129 x 159 mm 

  

Виріб № 25: Акумуляторна циркулярна 

пила  

Item # 25: Cordless circular saw  

Циркулярна пила з безщітковим двигуном і 

електричним гальмом. Працює від літієвих 

акумуляторних батарей. Пила повинна 

поставлятися з великою сумкою для 

інструментів. 

Circular saw with brushless motor and electric 

brake. Powered by Lithium batteries. The saw 

should come with large tool bag. 

  

Технічні характеристики: Specifications: 

• Напруга машини тільки для корпусу: 40 

В 

• Body only machine Voltage: 40V 

• Діаметр леза: 185 мм  • Blade Diameter: 185 mm  

• Отвір: 30 мм  • Bore: 30 mm  

• Звуковий тиск шуму: 92 дБ(А) • Noise sound pressure: 92 dB(A) 

• Звукова потужність шуму: 103 дБ(А) • Noise sound power: 103 dB(A) 

• Коефіцієнт К шуму: 3 дБ(А)  • Noise K factor: 3 dB(A)  

• Швидкість холостого ходу: 6 400 об/хв.  • No Load Speed: 6,400 rpm  

• Коефіцієнт К вібрації: 1,5 м/с • Vibration K factor: 1.5 m/sec 

• Вібрація: Розпил деревини 2,5 м/с  • Vibration: Cutting Wood 2.5 m/sec  

• Вага нетто: 5,6 кг • Net Weight: 5.6 kg 

  

  

Виріб № 26: Подвійна безщіткова Item # 26: Twin 18V Brushless 

шабельна пила на 18 В Reciprocating Saw 

Циркулярна пила з безщітковим двигуном і 

подвійна безщіткова шабельна пила на 18 В, 

що живляться від двох з’єднаних послідовно 

літій-іонних акумуляторних батарей на 18 В  

Circular saw with brushless motor and Twin 18V 

Brushless Reciprocating Saw Powered by two 

18V Li-ion batteries in series  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• Частота ходів за хвилину 

(висока/низька) 0–3000 / 0–2300 х/хв  

• Strokes per Minute (Hi / Lo) 0- 3,000 / 0- 

2,300 spm  

• Тип акумуляторної батареї літій-іонний  • Battery Type Lithium-ion  

• Станок тільки з корпусом ✓  • Body only machine ✓  

• Напруга 36 (18x2) В  • Voltage 36 (18x2) v  

• Обробна здатність у деревині 255 мм  • Capacity in Wood 255 mm  

• Обробна здатність у трубі з 

низьковуглецевої сталі 130 мм 

• Capacity in Mild Steel Pipe 130 mm 

• Довжина ходу 32 мм  • Stroke Length 32 mm  

• Звуковий тиск шуму 85 дБ(А) • Noise sound pressure 85 dB(A) 

• Звукова потужність шуму 96 дБ(А)  • Noise sound power 96 dB(A)  

• Коефіцієнт К шуму 3 дБ(А)  • Noise K factor 3 dB(A)  

• Коефіцієнт К вібрації 1,5 м/с • Vibration K factor 1.5 m/sec 

• Вібрація: Розпил деревини 15,5 м/с • Vibration: Cutting Wood 15.5 m/sec 



• Вібрація: Розпил ДСП 16,5 м/с  • Vibration: Cutting Chipboard 16.5 m/sec²  

• Вага нетто 4,0–4,7 кг • Net weight 4.0 - 4.7 kg 

  

Виріб № 27: Акумуляторна безщіткова 

шабельна пила  

Item # 27: Cordless brushless reciprocating 

saw  

Акумуляторна безщіткова шабельна пила з 

електричним гальмом і електронним вибором 

2 швидкостей. Регулювання частоти 

обертання за допомогою куркового 

перемикача. Має світлодіодну робочу лампу 

Cordless brushless reciprocating saw with electric 

brake and electronic 2-speed selection. Variable 

speed control by trigger. Features a LED job light 

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• Частота ходів за хвилину 

(висока/низька) 0–3000 / 0–2300 х/хв. 

• Strokes per Minute (Hi / Lo)0- 3,000 / 0- 

2,300 spm 

• Тип акумуляторної батареї літій-іонний • Battery Type Lithium-ion 

• Напруга 40 В • Voltage40 v 

• Кількість акумуляторних батарей (2,5 

Аг) 2 

• Battery Quantity (2.5Ah) 2 

• Обробна здатність у деревині 255 мм • Capacity in Wood255 mm 

• Обробна здатність у трубі з 

низьковуглецевої сталі 130 мм 

• Capacity in Mild Steel Pipe130 mm 

• Довжина ходу 32 мм • Stroke Length32 mm 

• Звуковий тиск шуму 85 дБ(А) • Noise sound pressure 85 dB(A) 

• Звукова потужність шуму 96 дБ(А) • Noise sound power 96 dB(A) 

• Коефіцієнт К шуму 3 дБ(А) • Noise K factor 3 dB(A) 

• Коефіцієнт К вібрації 2,0 м/с • Vibration K factor 2.0m/sec 

• Вібрація: Розпил деревини 19,5 м/с • Vibration: Cutting Wood 19.5 m/sec 

• Вібрація: Розпил ДСП 18,0 м/с • Vibration: Cutting Chipboard 18.0 m/sec 

• Вага нетто 4,2–4,5 кг • Net weight 4.2 – 4.5 kg 

  

Виріб № 28: Важільна лебідка з 

максимальною вантажопідйомністю 3000 

кг 

Item # 28: Lever Hoist 3,000 kgs WLL 

Важільна лебідка призначена для підйому, 

перетягування, фіксації й натягування 

вантажів. Має десинхронізовану гальмівну 

систему для безпечного використання та 

стійким до корозії вантажним ланцюгом. 

Максимальна вантажопідйомність 3000 кг  

Lever hoist designed for lifting, pulling, securing 

and tensioning loads. With desynchronized brake 

system to guarantee safe use and corrosion 

resistant load chain. WLL of 3,000 Kgs.  

  

Виріб № 29: Лазерний далекомір  Item # 29: Laser rangefinder  

Лазерний далекомір із великою дальністю й 

вбудованим видошукачем для видимості 

лазерної точки на відстані до 250 метрів. 

Включає можливості для точного розрахунку 

Laser range finder with large range and 

integrated viewfinder for visibility of laser point 

up to 250 meters. Featuring options to accurately 

calculate lengths, volumes, and surfaces. Scope 

of 250 m and Length of 120 mm.  



довжини, об’єму й поверхні. Охоплення 250 м 

і довжина 120 мм.  

  

Виріб № 30: Пиломатеріал  Item # 30: Timber, sawn  

Тип: C16 Type: C16 

Оброблений пиломатеріал.  Treated Timber sawn.  

Матеріал: деревина твердих порід Material: Whitewood 

Ширина: 100 мм  Width: 100 mm  

Товщина: 100 мм Thickness: 100 mmm 

Довжина: 4,8 м  Length: 4.8 m  

Фінішна обробка: свіжорозпиляний Finish: Raw Sawn 

  

Виріб № 31: Поворотна підйомна 

провушина  

Item # 31: Rotating Lifting Point  

Знімне витяжне кільце, гвинт із шестигранною 

головкою. Обертання на 360 градусів. 

Максимальна вантажопідйомність 5000 кг 

Dismountable D-Ring, hexagon-headed screw. 

360 degrees rotation. 5000kg WLL 

  

Виріб № 32: Молоток-цвяходер  Item # 32: Claw Hammer  

Молоток-цвяходер для використання в 

столярній справі для забивання цвяхів у 

деревину або витягування їх із деревини 

Claw hammer to be used in carpentry for driving 

nails into or pulling them from wood 

Має високоміцний стрижень ручки із 

скловолокна й нековзну гумову ручку. Кована 

й відполірована сталева головка.  

With high-strength fiberglass handle core  and 

non-slip rubber grip. Forged and polished steel 

head.  

  

Виріб № 33: Акумуляторний бурильний 

молоток  

Item # 33: Cordless drill hammer  

Акумуляторний безщітковий бурильний 

молоток для важких умов експлуатації. 

Компактний розмір при довжині 178 мм. 

Двигун з електронним керуванням з 

максимальним крутним моментом 125 Нм. 2-

ступінчаста передача  

Cordless Brushless Hammer Drill for heavy-duty 

applications. Compact size with 178 mm long. 

Electronically controlled motor of 125 N.m of 

max torque. 2speed transmission  

21 налаштування зчеплення й режим 

свердління для додаткового контролю 

кріплення. 3-ступінчастий світлодіодний 

датчик рівня заряду батареї. Електричне 

гальмо для максимальної продуктивності 

21 clutch settings and drill mode for added 

fastening control. 3-stage LED gauge to indicate 

battery charge level. Electric brake for maximum 

productivity 

  

Технічні характеристики: Specifications: 

• Пропускна здатність  • Capacity  

o Облицювальна дошка 170 мм 

(6–11/16 дюймів) 

o Siding Board: 170 mm (6-11/16″) 

o Деревина (шнекове свердло): 

50 мм (2 дюйми) 

o Wood (Auger-Bit): 50 mm (2″) 



o Деревина (корончасте 

свердло): 152 мм (6 дюймів) 

o Wood (Hole Saw): 152 mm (6″) 

• Максимальний момент затягування  • Max Fastening Torque  

o Туго/нетуго: 130/65 Нм 

(1150/580 дюйм-фунт) 

o Hard / Soft: 130 / 65 N·m (1,150 / 

580 in.lbs.) 

o Туго/нетуго: 130/65 Нм o Hard / Soft: 130 / 65 N·m 

• Максимальний крутний момент 

блокування 125 Нм (1100 дюйм-фунт) 

• Max Lock Torque 125 N·m (1,100 in.lbs.) 

• Максимальна вихідна потужність

 680 Вт 

• Max Output 680 W 

• Швидкість холостого ходу (об/хв) • No Load Speed (RPM) 

Висока: 0–2100 High: 0 – 2,100 

Низька: 0–550 Low: 0 – 550 

• Вага нетто 2,3–2,6 кг (5,1–5,7 

фунтів) 

• Net weight 2.3 – 2.6 kg (5.1 – 5.7 lbs.) 

  

Виріб № 34: Пиломатеріал Item # 34: Timber, sawn 

Оброблений пиломатеріал.  Treated Timber sawn.  

Матеріал: деревина твердих порід Material: Whitewood 

Ширина: 150 мм  Width: 150 mm  

Товщина: 50 мм Thickness: 50 mmm 

Довжина: 4,8 м  Length: 4.8 m  

Фінішна обробка: свіжорозпиляний Finish: Raw Sawn 

  

Виріб № 35: Лісоматеріал, фанера   Item # 35: Timber, plywood  

Конструкційна фанера з широким спектром 

використання в будівельній промисловості. 

Structural-grade plywood with a range of uses 

throughout the building industry. 

Ширина: 1200 мм  Width: 1200 mm  

Висота: 19 мм Height: 19 mmm 

Довжина: 2400 мм  Length: 2400 mm  

  

Виріб № 36: Пиломатеріал Item # 36: Timber, sawn 

Оброблений пиломатеріал.  Treated Timber sawn.  

Матеріал: деревина твердих порід Material: Whitewood 

Ширина: 100 мм  Width: 100 mm  

Товщина: 50 мм Thickness: 50 mmm 

Довжина: 4,8 м  Length: 4.8 m  

Фінішна обробка: свіжорозпиляний Finish: Raw Sawn 

  

Виріб № 37: Анкер кріпильний каркасний 

210 мм, коробка по 50 шт. 

Item # 37: Anchor Fixing, framing, 210mm, 

box 50 

Високоефективний пластиковий анкер для 

рам (вуглецева сталь, шестигранна головка) 

High-performance plastic anchor for frames 

(carbon steel, hex head) 

Матеріали основи:  бетон (газований), бетон 

(без тріщин), цегляна кладка (порожниста), 

цегляна кладка (суцільна) 

Base materials:  Concrete (aerated), Concrete 

(uncracked), Masonry (hollow), Masonry (solid) 



Конфігурація головки:  шестигранна головка Head configuration:  Hex head 

Матеріал, корозійний:  вуглецева сталь, 

оцинкована сталь, пластик 

Material, corrosion:  Carbon steel, zinc-plated, 

Plastic 

Розмір: 210 мм Size: 210 mm 

Коробка по 50 шт.  Box of 50 each  

  

Виріб № 38: Лебідка канатна, максимальна 

вантажопідйомність 3000 кг  

Item # 38: Wire rope winch, 3000kg WLL  

Канатний підйомник вантажопідйомністю 

3000 кг для підіймальних і тягових машин. 

Поставляється з 20-метровим тросом і 

запобіжним гаком з отвором для штиря 

Rope hoist with 3,000kg capacity for lifting and 

puling machines. Comes with 20 meters of wire 

rope and safety eye hook 

  

  

Виріб № 39: Циркулярна пила  Item # 39: Circular Saw  

Циркулярна пила оснащена запобіжним 

клином, електричним гальмом, отвором для 

викиду стружки/тирси на міцній алюмінієвій 

основі.  

Circular saw equipped with riving knife, electric 

brake, chip/sawdust ejection port in a durable 

aluminum base.  

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• Глибина різання при 90° 85 мм • Depth of Cut @ 90° 85 mm 

• Діаметр леза 235 мм • Blade Diameter 235 mm 

• Глибина різання при 45° 64 мм • Depth of Cut @ 45º 64 mm 

• Діаметр отвору 30 мм • Bore Diameter 30 mm 

• Звуковий тиск шуму 95 дБ(А) • Noise sound pressure 95 dB(A) 

• Звукова потужність шуму 106 дБ(А) • Noise sound power 106 dB(A) 

• Коефіцієнт К шуму 3 дБ(А) • Noise K factor 3 dB(A) 

• Вхідна потужність 1550 Вт • Input Wattage 1550 w 

• Швидкість холостого ходу 4500 об/хв • No Load Speed 4500 rpm 

• Коефіцієнт К вібрації 1,5 м/с² • Vibration K factor 1.5 m/sec² 

• Вібрація: Розпил ДСП 3 м/с² • Vibration: Cutting Chipboard 3 m/sec² 

• Вага нетто 7,2 кг • Net weight 7.2 kg 

  

  

Виріб № 40: Надміцна підставка для 

торцювальної пили  

Item # 40: Heavy-duty Mitre Saw Stand  

Підставка торцювальної пили для важких 

умов експлуатації, яку можна скласти для 

зручного зберігання. Має функцію візка, що 

забезпечує легке транспортування  

Heavy-Duty mitre saw stand that can fold away 

flat for easy storage. With a trolley function which 

allows easy transportation  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• Габаритні розміри (Д x Ш x В): 406 x 

1118 x 229 мм 

• Dimensions (L x W x H): 406 x 1118 x 229 

mm 

• Вага: 26,3 кг • Weight: 26.3 Kg 

  



Виріб № 41: Строп підйомний круглий  Item # 41: Sling, lifting, round  

Надміцний круглий строп.  Heavy-duty round sling.  

Упаковка по 5 шт. Pack of 5 each 

Розмір: 3 м  Size: 3 meters.  

Вантажопідйомність 5000 кг Максимальна 

вантажопідйомність 

Capacity 5,000 kg. WLL 

  

Виріб № 42: Лазерний вимірювач відстані  Item # 42: Laser Distance Measure  

Лазерний вимірювач відстані від 0,05 м до 80 

м. З кількома функціями вимірювання.  

Laser distance measure with range 0.05m to 80m. 

With multiple measurement functions.  

Пило- і водостійкий.  Dust and water resistance.  

  

Технічні характеристики Specifications 

• Тип лазера Лазер 2 класу: 635 нм • Laser Type Laser class 2: 635 nm 

• Діапазон вимірювань 0,05–80 м • Measuring range 0.05 – 80m 

• Стандартна допустима похибка 

вимірювання ±2,0 мм/10 м 

• Typical Measuring Toleran ±2.0mm/ 10 

m 

• Максимальна допустима похибка 

вимірювання ±3,0 мм/10 м 

• Max measuring tolerance±3.0mm/ 10 m 

• Діаметр лазерної точки 6 мм/10 

м 

• Diameter of Laser Point 6mm/ 

10m 

• Габаритні розміри (Д x Ш x В) 117 x 53 x 

25 мм (4,5 дюйми x 2,14 дюйми x 1 

дюйм 

• Dimensions (L x W x H) 117 x 53 x 25 mm 

(4.5″ x 2.14″ x 1″ 

• Вага нетто 0,14 кг (0,31 фунта) • Net Weight 0.14 kg (0.31 lbs.) 

  

Виріб № 43: Ловильний гак Item # 43: Rope Grab 

Затискач тросу з кулачком, що відкривається, 

для використання в транспортних системах як 

тягач або пристрій захоплення на ходу. 

Матеріал: алюміній, нержавіюча сталь, нейлон 

Openable cam-loaded rope clamp for use in haul 

systems as a tractor or progress capture device. 

Material: aluminum, stainless steel, nylon 

Вага: 260 г Weight: 260 g 

  

Виріб № 44: Канатний підйом  Item # 44: Rope Lifting  

Такелажний канат  Rigging Rope  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• 12 мм x 30 м • 12 mm x 30 m 

• Стандарт: Директива ЄС з машинного 

обладнання 2006/42/ЄС 

• Standard: Machinery Directive 

2006/42/EC 

• Серцевина: поліестер • Core: polyester 

• Оболонка: поліестер • Cover: polyester 

  

Виріб № 45: Полотна для шабельної пили  Item # 45: Reciprocating saw blades  

Полотна для шабельної пили по металу, 

середні, 150 мм 

Reciprocating saw blades for metal cuttings, 

medium, 150 mm 

    



Виріб № 46: Полотна для шабельної пили  Item # 46: Reciprocating saw blades  

Полотна для шабельної пили по дереву, 

швидкий розпил, 150 мм 

Reciprocating saw blades for wood cuttings, fast 

cut, 150 mm 

  

Виріб № 47: Лазерний рівень  Item # 47: Laser level  

Лазер, що працює від акумуляторної батареї 

на 12 В, здатний вибирати 

горизонтальні/вертикальні перехресні лінії, 

необхідні для будь-якого нівелювання, 

вирівнювання й застосування в сантехніці.  

Laser running on 12V max battery able to select 

horizontal/vertical cross lines required for all 

levelling, aligning and plumbing applications.  

Лінійний лазер має діапазон видимості до 25 

метрів.  

The line laser has a visibility range of up to 25 

metres.  

  

Характеристики: Features: 

• Світлодіод блимає у разі відхилення від 

рівня 

• LED light blinks if out-of-level 

• Маятниковий затвор • Pendulum lock 

• Імпульсне живлення приймача • Pulse power for the receiver 

• Роз’єм постійного струму – забезпечує 

сумісність з батареями LXT у разі 

використання з USB-адаптером  

• DC Jack – allows compatibility with LXT 

batteries if used with a USB adaptor 

• 2 режими яскравості (висока й еко) • 2 Brightness modes (High and Eco) 

• Напруга:  12 В • Voltage:  12 v 

• Колір лазера:  червоний • Laser Colour:  Red 

• Напрямок променя/кут віялового 

пучка:  вертикальний >160°, 

горизонтальний >180° Діапазон:  25 м 

• Beam direction/fan angle:  Vertical 

>160°, Horizontal >180°Range:  25m 

• Діапазон із приймачем:  80 м • Range with receiver:  80 m 

• Точність самовирівнювання:  ±0,3 

мм/м = ±3,0 мм при 10 м 

• Self Levelling Accuracy:  ±0.3 mm/m = 

±3.0 mm @ 10m 

• Точність по горизонталі/вертикалі:  

±0,3 мм/м 

• Horizontal/Vertical line accuracy:  ±0.3 

mm/m 

• Діапазон робочих температур:  від -10 

до +50 ºC 

• Operating Temperature Range:  -10 - 50 

ºC 

• Діапазон температур зберігання:  від -

25 до 70 ºC 

• Storage Temperature Range:  -25 - 70 ºC 

• Вага нетто:  0,67–0,84 кг • Net weight:  0.67 - 0.84 kg 

• Тип батареї:  літій-іонна • Battery Type:  Lithium-ion 

  

Виріб № 48: Пояс для інструменту  Item # 48: Tool Belt  

Професійний пояс для інструментів із щільної 

поліетиленової тканини. Кишені й підтяжки 

можна зняти або налаштувати для 

індивідуальної організації інструменту.  

Professional tool belt made with heavyweight 

poly fabric. Pouches and suspenders can be 

removed or adjusted for customized tool 

organization.  

Посилені кишені з бочкоподібним дном 

забезпечують додаткову місткість.  

Barrel-bottom, reinforced pouches allow extra 

carrying capacity.  



Має один сталевий тримач для молотка й 

додаткову петлю для молотків або інших 

інструментів з довгою рукояткою, відділення й 

затиск для вимірювальної стрічки. Пояс Infinity 

можна відрегулювати до об’єму талії 52 

дюйми за допомогою товстих сталевих 

прокладок.  

Featuring one steel hammer holder and an 

additional loop for hammers or other long-

handled tools, cats-paw sleeves and a tape 

measure clip. Infinity belt can be adjusted up to 

a 52” waist using thick steel grommets.  

  

Виріб № 49: Анкер кріпильний каркасний 

110 мм, коробка по 100 шт. 

Item # 49: Anchor Fixing, framing, 110mm, 

box 100 

Високоефективний пластиковий анкер для 

рам (вуглецева сталь, шестигранна головка) 

High-performance plastic anchor for frames 

(carbon steel, hex head) 

Матеріали основи:  бетон (газований), бетон 

(без тріщин), цегляна кладка (порожниста), 

цегляна кладка (суцільна) 

Base materials:  Concrete (aerated), Concrete 

(uncracked), Masonry (hollow), Masonry (solid) 

Конфігурація головки:  шестигранна головка Head configuration:  Hex hea 

Матеріал, корозійний:  вуглецева сталь, 

оцинкована сталь, пластик 

Material, corrosion:  Carbon steel, zinc-plated, 

Plastic 

Розмір: 110 мм Size: 110 mm 

Коробка по 100 шт.  Box of 100 each  

  

Виріб № 50: Ящики для витратних 

матеріалів, відкидна кришка 600 х 400 х 

310 мм, 4 шт.  

Item # 50: Storage boxes for consumables, flip 

top 600x400x310mm, 4 pack  

 

Габарити й технічні характеристики:  

 

Dimensions & Specifications:  
• Розміри зовн. кришки – 600 x 400 x 365 

мм 

• Ext.Top Dim:- 600 x 400 x 365 mm 

• Розміри внутр. основи – 508 x 346 x 365 

мм 

• Int. Base Dim:- 508 x 346 x 365 mm 

• Навантаження:- 165 кг на лоток основи • Load:- 165 kg on base tray 

• Ємність:- 65 л • Capacity:- 65 litres 

• Вага:- 3,5 кг • Weight:- 3.5 kg 

• Матеріал: - поліпропілен • Material:- Polypropylene 

• Колір:- синій • Colour:- Blue 

  

Виріб № 51: Строп підйомний круглий  Item # 51: Sling, lifting, round  

Надміцний круглий строп.  Heavy-duty round sling.  

Упаковка по 5 шт. Pack of 5 each 

Розмір: 2 м  Size: 2 meters.  

Вантажопідйомність 5000 кг Максимальна 

вантажопідйомність 

Capacity 5,000 kg. WLL 

  

  

Виріб № 52: Строп із нейлону Lyon  Item # 52: Lyon Nylon Sewn Sling  



Використовується в усіх секторах виконання 

робіт і порятунку, строп дозволяє швидко 

створювати кріплення навколо різноманітних 

природних і штучних об’єктів. Конструкція у 

вигляді нескінченної петлі виготовлена з 

нейлонової стрічки шириною 25 мм. 

Used throughout the work and rescue sectors, 

sling to enable anchors to be quickly created 

around a variety of natural and artificial features. 

The endless loop construction is manufactured 

from 25mm wide nylon webbing. 

  

Виріб № 53: Клей для приладу для 

виявлення тріщин Tell Tale  

Item # 53: Adhesive for Tell Tale Crack 

Monitor  

Базовий датчик виявлення тріщин Telll-Tale, 

який відстежує горизонтальні й вертикальні 

переміщення через тріщину на плоскій 

поверхні з точністю +/- 1,0 мм і за допомогою 

інтерполяції до +/-0,5 мм.  

A basic Tell-Tale crack monitoring gauge that 

monitors horizontal and vertical movement 

across a crack on a flat surface to an accuracy of 

+/- 1.0mm and by interpolation to +/-0.5mm.  

  

Виріб № 54: Долото для пневматичного 

відбійного молотка, плоске полотно  

Item # 54: Breaker bit, flat blade  

Насадка з плоским полотном пневматичного 

відбійного молотка (20 x 250 мм) для бетону.  

Flat blade breaker (20 x 250 mm) bit for use in 

concrete.  

  

Демонстраційний малюнок:  Illustrative picture:  

  
  

  

Виріб № 55: Долото для пневматичного 

відбійного молотка, піка  

Item # 55: Breaker bit, moil point  

Долото для пневматичного відбійного 

молотка, піки призначені для бетоноломів та 

інструментів для руйнування  

Breaker bit, moil points designed for concrete 

breakers and demolition tools  

  

Виріб № 56: Стійки будівельних лісів  Item # 56: Scaffold poles  

Надміцна 16-футова оцинкована сталева 

труба будівельних лісів, зовнішній діаметр 48,3 

мм із товщиною стінки 4 мм.   

Heavy duty 16ft galvanised steel scaffolding 

tube, 48.3mm outside diameter with 4mm wall 

thickness.   

Технічні характеристики:  Specifications:  

• Довжина 16 футів (487см) • Length 16ft (487cm) 

• Зовнішній діаметр 48,3 мм • Outside Diameter 48.3mm 

• Товщина стінки 4 мм • Wall Thickness 4 mm 

Оцинковане покриття 60 мікрон Galvanised Coating 60 micron 

  

Виріб № 57: Анкерне кріплення, вставка 

для рим-болта, максимальна 

вантажопідйомність 340 кг 

Item # 57: Anchor Fixing, drop in for eyebolt, 

340kg WLL 



Високоефективний укомплектований 

оснащенням забивний анкер з вуглецевої 

сталі з метричною різьбою 

High-performance carbon steel tool-set drop-in 

anchor with metric thread 

  

Діаметр різьби – 12 мм Thread diameter – 12mm 

Максимальна вертикальна 

вантажопідйомність 340 кг 

WLL vertical lifting 340kg 

Максимальна вантажопідйомність при 45º: 

240 кг 

WLL lifting at 45º: 240kg 

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1 Coefficient of utilization: 5:1 

  

Виріб № 58: Газова сирена Item # 58: Gas horn 

Не містить гідрофторвуглецевих газів. 

Використовується для тимчасового покриття 

установок сигналізації й будівельних 

майданчиків. 

Free of hydrofluorocarbon gases. To be used for 

providing temporary cover for alarm installations 

and construction site applications. 

Технічні характеристики: Specifications: 

• 112 лБ Вихідна потужність • 112dB Output 

• Приблизна дальність дії 1500 м • Approx. Range 1500m 

• Екологічно нешкідливий газ • Environmentally Friendly Gas 

• Простий негорючий газ-пропелент • Single Non-Flammable Gas Propellant 

  

Виріб № 59: Канат підйомний  Item # 59: Rope, Lifting  

Такелажний канат  Rigging Rope  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• 12 мм x 15 м • 12 mm x 15 m 

• Стандарт: Директива ЄС з машинного 

обладнання 2006/42/ЄС 

• Standard: Machinery Directive 

2006/42/EC 

• Серцевина: поліестер • Core: polyester 

• Оболонка: поліестер • Cover: polyester 

  

Виріб № 60: Набір головок під ключ 

метричних 

Item # 60: Socket set, metric 

Для задоволення найскладніших промислових 

застосувань, забезпечення найкращого 

зчеплення з кріпленнями й мають чудову 

фінішну обробку. Набір 6-гранних головок 

преміум-класу з 27 предметів, квадратний 

шліц 3/8 дюйми з  

To handle the toughest industrial applications, 

provide the best grip on fasteners, and have a 

superior finish. 27-Piece Premium 6-Point Socket 

Set, 3/8" Square Drive with  

  

24 головками під ключ 24 Sockets 

2 закручуючі інструменти 2 Drive Tools 

1 подовжувач 1 Extension 

Стандартні головки під ключ: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 

9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 

16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм 

Standard Sockets: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 

mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 

mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm 



Подовжені головки під ключ: 10 мм, 11 мм, 12 

мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 

19 мм 

Deep Sockets: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 

mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm 

Довгий тріскачковий ключ на 7 5/8 дюймів 7 5/8" Long Ratchet Wrench 

Довгий гайковий ключ з шестигранною 

головкою на 8 9/16 дюймів 

8 9/16" Long Flex-Head Wrench Handle 

Та подовжувач 6 дюймів завдовжки And 6" Long Extension 

  

Виріб № 61: Анкер кріпильний 

стрижневий, 225 мм, коробка по 100 шт. 

Item # 61: Anchor fixing, rod, 225mm, box 

100 

Клиновий анкер для бетону з тріщинами й 

сейсмічної зони (вуглецева сталь). Матеріал, 

корозійний:  вуглецева сталь, оцинкована 

сталь 

Wedge anchor for cracked concrete and seismic 

(carbon steel). Material, corrosion:  Carbon steel, 

zinc-plated 

Конфігурація головки:  із зовнішньою різьбою Head configuration:  Externally threaded 

Метод свердління (Австралійський стандарт):  

ударне свердління, свердління порожнистими 

свердлами, алмазне свердління 

Drilling Method (AS):  Hammer Drilling, Hollow 

Drill Bit Drilling, Diamond Drilling 

  

Виріб № 62: Детектор прихованої 

проводки й арматури  

Item # 62: Detector hidden wiring and fittings  

З автоматичним калібруванням для уникнення 

помилок. Виявляє металеві дроти й дроти під 

напругою в різних типах стін, а також дерев’яні 

підконструкції в гіпсокартонних плитах. 

With automatic calibration to avoid errors. Locate 

metal and live wire in various wall types as well 

as wooden substructures in drywall. 

  

Виріб № 63: Сигнальна огороджувальна 

стрічка  

Item # 63: Barrier Tape  

Червоно-біла сигнальні огороджувальні 

стрічки для сповіщення про обмежений 

доступ до небезпечних зон або для контролю 

доступу до робочих місць.  

Red and White Barrier Tapes for notifying of 

restricted access to hazardous areas or to 

manage access to work sites.  

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• 100 метрів завдовжки  • 100 meters long  

• Виготовлено з неклейкого міцного 

поліетилену 

• Made from non-adhesive durable 

polyethylene 

  

Виріб № 64: Анкер кріпильний, продувний 

насос  

Item # 64: Anchor Fixing, blow out pump  

Продувний насос для швидкого й ефективного 

видування пилу й сміття з просвердлених 

отворів для забезпечення належного 

кріплення анкера й арматури  

Blow out pump for fast and efficient blowing out 

of dust and debris from drilled holes to enable 

proper fixing of anchor and rebar  

  

Виріб № 65: Строп підйомний круглий Item # 65: Sling, lifting, round 



Надміцний круглий строп.  Heavy-duty round sling.  

Упаковка по 5 шт. Pack of 5 each 

Розмір: 1 м  Size: 1 meter.  

Вантажопідйомність 5000 кг Максимальна 

вантажопідйомність  

Capacity 5,000 kg. WLL  

  

Виріб № 66: Каністри паливні без 

свинцевого покриття, 20 л 

Item # 66: Fuel cans, unleaded, 20ltrs 

20-літрові паливні каністри Scepter – 

оливково-сірого кольору з червоним 

ременем, призначені для безпечного й 

надійного транспортування допоміжного 

палива. Паливна каністра, виготовлена з 

міцного ПЕНТ, майже не піддається 

руйнуванню. 

20L Scepter Fuel Cans – Olive Drab with Red 

Strap designed to safely and securely transport 

auxiliary fuel. Made from rugged HDPE, the fuel 

can is virtually indestructible. 

  

Виріб № 67: Ручна пила  Item # 67: Hand saw  

Надійна конструкція зубців і універсальна 

ручна пила з подвійними скошеними, 

жорсткими зубцями для поперечної й 

поздовжньої різки.  

Durable tooth design and universal hand saw 

with double bevel-ground, hard-point teeth for 

cross and rip cutting.  

Розмір: 500 мм  Size: 500 mm  

  

Виріб № 68: Комплект плоскогубців із 

затискачем 

Item # 68: Mole grips set 

Конструкція з високоякісного 

термообробленого сталевого сплаву. 

Класичний спуск курка, розроблений для 

забезпечення максимальної сили блокування. 

Загартовані зубці призначені для захоплення 

під будь-яким кутом. 

High grade heat-treated steel alloy construction. 

Classic trigger release designed to provide 

maximum locking force. Hardened teeth 

designed to grip from any angle. 

Термічно оброблені щелепи з вуглецевої сталі Heat-Treated Carbon Steel Jaws 

Сталева металева ручка Steel Metal Handle 

Розміри: малий, середній і великий  Sizes: Small, Medium, and Large  

  

Виріб № 69: Стяжні ремені з гачками  Item # 69: Ratchet straps with hook  

Широкий довгий стяжний ремінь.  Wide Length Ratchet Strap.  

Кінці у вигляді кігтеподібних гачків.  Claw Hook Ends.  

3 метри завдовжки 3 Metres Length 

Стяжний ремінь 35 мм завширшки 35mm wide ratchet strap 

Синій поліестеровий тканий ремінь з низьким 

розтягненням 

Blue low elongation polyester webbing 

Сила кріплення 1000 даН (кг) у новому стані Lashing capacity 1000 daN (Kg) when new 

Мінімальне розривне зусилля 2000 даН (кг) у 

новому стані. Кігтеподібні гачки. Загальна 

Minimum breaking force 2000 daN (Kg) when 

new. Claw hooks. Overall length 3 metres, fixed 

length 0.3 metres 



довжина 3 метри, фіксована довжина 0,3 

метра 

  

Виріб № 70: Анкер кріпильний, забивний, 

настроювальний інструмент  

Item # 70: Anchor Fixing, drop in, setting tool  

Настроювальний інструмент забивного 

анкера  

Drop-in anchor setting tool  

  

Демонстраційний малюнок:  Illustrative picture:  

  
  

  

Виріб № 71: Прилад для виявлення тріщин 

Tell-Tale  

Item # 71: Tell-Tale crack monitor  

З точною екранованою шовком сіткою. With precision silk screened grid. 

Позначено як позитивні, так і негативні 

градації. Тонка червона візирна вісь 

забезпечує точну оцінку до 0,25 мм. 

Both positive & negative graduations marked. 

Fine red crosshair allowing accurate estimation 

to 0.25mm. 

  

Виріб № 72: Спиртовий рівень, 600 мм  Item # 72: Spirit level, 600mm  

Виготовлений з екструдованого алюмінію з 

ребристими боками. 1 вертикальний флакон, 

1 горизонтальний флакон і 1 флакон під кутом 

45 градусів. Фрезеровані верхня й нижня грані.  

Constructed from extruded aluminium with 

ribbed sides. 1 vertical, 1 horizontal and 1 45 

degrees vials. Milled top and bottom faces.  

  

Виріб № 73: Рулетка, метрична й імперська 

(5 метрів) 

Item # 73: Tape measure, metric and imperial 

(5 meters) 

Рулетка з метричною й імперською шкалами. 

Ударостійкий чохол, клас 2, гачок із трьома 

заклепками, механізм із пружинним 

поверненням і конструкція з двох матеріалів 

для зручності й захоплення.  

Tape measure with metric and imperial scales. 

Impact-resistant case, class 2, true-zero 3-rivet 

hook, spring-return mechanism and bi-material 

design for comfort and grip.  

  

Виріб № 74: Цвяхи 75 мм, круглий дріт, 

плоска головка 

Item # 74: Nails, 75mm, round wire, flat head 

Оцинкований круглий дріт і цвяхи з плоскою 

головкою – 75 мм 

Galvanized, round wire and flat head nails - 

75mm 

  

Виріб № 75: Цвяхи 90 мм, круглий дріт, 

плоска головка 

Item # 75: Nails, 90mm, round wire, flat head 



Оцинкований круглий дріт і цвяхи з плоскою 

головкою – 90 мм 

Galvanized, round wire and flat head nails - 

90mm 

  

Виріб № 76: Полотна для шабельної пили  Item # 76: Reciprocating saw blades  

Полотна для шабельної пили по металу, грубі, 

150 мм  

Reciprocating saw blades for metal cuttings, 

coarse, 150 mm  

  

Виріб № 77: Кирка  Item # 77: Pick Axe  

Кирка вагою 5 фунтів і довжиною 36 дюймів. 

Ручка зі скловолокна високої щільності, 

горизонтальні й вертикальні стамески й леза 

для рубання, різання й викорчовування землі. 

Прокатно-кована сталева головка. Ручка зі 

скловолокна 

5 LBs Pick Axe and 36” long. High density 

fibreglass handle, horizontal and vertical chisels 

and blades for chopping, cutting and grubbing-

out ground. Roll-Forged Steel Head. Fibreglass 

Handle 

  

Виріб № 78: Цвяхи для цвяхозабивного 

пістолету, 90 мм 

Item # 78: Nails for nail gun, 90mm 

  

Виріб № 79: Цвяхи для цвяхозабивного 

пістолету, 75 мм 

Item # 79: Nails for nail gun, 75mm 

  

Виріб № 80: Бурове свердло, брус, набір 

різних розмірів, шнекове свердло 

Item # 80: Drill bit, timber, set of various sizes, 

auger bit 

Ідеально підходить для свердління великого 

діаметру в деревині. 

Ideal for large diameter drilling in wood. 

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

• Шестигранний хвостовик 10 мм • 10mm Hex Shank 

• Вуглецева сталь • Carbon Steel 

• Спікальний кінець • Spiral Point 

  

Виріб № 81: Бурове свердло, цегляна 

кладка, 20 мм 

Item # 81: Drill bit, masonry, 20mm 

Бурове свердло для цегляної кладки 20 x 460 

мм  

Masonry drill bit 20 x 460 mm  

Хвостовик із загартованого сталевого сплаву із 

шліфованим хрестовим наконечником з 

карбіду вольфраму для отримання чистих і 

точних отворів у цеглі, бетоні, будівельному 

розчині й камені. Універсальна сумісність, 

повинне підходити до більшості інструментів  

Hardened steel alloy shank with ground tungsten 

carbide cross tip for clean and accurate holes in 

brick, concrete, mortar, and stone. Universal 

compatibility, must fit in most tools  

  

Виріб № 82: Цвяходер, вигнутий, середній  Item # 82: Wrecking bar, gooseneck, medium  

Сталевий вигнутий цвяходер, середнього 

розміру 

Steel gooseneck wrecking bar, medium size 

  



Виріб № 83: Стяжний ремінь  Item # 83: Ratchet strap  

Стяжний ремінь з дельтовидними кільцями; 

вантажопідйомність на 10 м: 5000 кг  

Ratchet strap with Delta Rings; 10 m capacity: 

5,000 kg.  

  

Виріб № 84: Ножівка велика  Item # 84: Hack saw, large  

12-дюймова ножівка високого натягу має 

міцну конструкцію для використання у важких 

умовах і механізм швидкої зміни полотна в 

рукоятці підтримує налаштування натягу, а на 

важелі ручки є легкодоступний 

ниткопровідник натяжного пристрою.  

12-Inch-High Tension Hacksaw featuring a 

rugged design for heavy-duty use and a quick-

release, blade changing mechanism in the handle 

maintains the tension setting, and an easy to 

access tension guide is on the handle lever.  

  

Виріб № 85: Кувалда  Item #85: Sledge Hammer  

Кувалда з кованої сталі, суцільної латуні 2 

фунта вагою, безіскриста м’яка ручка зі 

скловолокна 

2lb Forged Steel Solid Brass Sledgehammer Non 

Sparking Fiberglass Soft Handle 

  

Виріб № 86: Лопата  Item #86: Spade  

Ударна частина лопати з бортиком із 

нержавіючої сталі для звичайного копання. 

Ударна частина 23 см у довжину x 14 см у 

ширину. Загальна висота 100 см. 

Stainless steel border spade head for general 

digging. Head measures 23cm long x 14cm wide. 

Overall height 100cm. 

  

Виріб № 87: Ножівка  Item #87: Hacksaw  

Велика ножівка по дереву/металу/пластмасі. 

12’ (300 мм)  

Large wood/metal/plastic hacksaw. 12’ (300 mm)  

  

Виріб № 88: Скоба такелажна, штифт з 

гвинтовою нарізкою  

Item #88: Bow shackle, screwpin  

Такелажні скоби із штифтом із гвинтовою 

нарізкою, які використовуються для підйому, 

забезпечуючи з’єднання з ланцюгом.  

Screw pin bow shackles used for lifting 

applications providing connection to chain.  

Розмір і характеристики: 19MM 

Вантажопідйомність 4,7 т 

Size and specifications: 19MM 4.7T Capacity 

  

Виріб № 89: Цвяходерні кліщі (цвяходер), 

середній  

Item #89: Nail puller (remover), medium  

Використовуються для швидкого й легкого 

витягування цвяхів з деревини.  

For use to enable quick and easy nail extraction 

from timber.  

  

Виріб № 90: Пильні диски, по дереву Item #90: Saw discs, for timber 

Високоефективне полотно для циркулярної 

пили для дерев’яних каркасів із 

твердосплавними зубцями для швидшої 

різки, довшого терміну служби й підвищення 

продуктивності на акумуляторних пилах. 

Top-performance circular saw blade for wood 

framing with carbide teeth to cut faster, last 

longer and maximize your productivity on 

cordless saws. 



  

Кількість зубців:  24 Number of teeth:  24 

Діаметр: 165 мм Diameter: 165mm 

  

Виріб № 91: Стамеска, ручний набір Item #91: Chisel, hand set 

Набір із 7 стамесок зі скошеними краями, який 

включає такі розміри: ⅛", ¼", ⅜", ½", ¾" 1", 

1½". У комплекті має бути полотняний рулон 

для інструментів.  

Set of 7 bevel edged chisels, including sizes: ⅛", 

¼", ⅜", ½", ¾" 1", 1½". Set should come with 

canvas tool roll.  

  

Виріб № 92: Бурове свердло, цегляна 

кладка, 15 мм  

Item #92: Drill bit, masonry, 15mm  

Хвостовик із загартованого сталевого сплаву із 

шліфованим хрестовим наконечником з 

карбіду вольфраму для отримання чистих і 

точних отворів у цеглі, бетоні, будівельному 

розчині й камені. Універсальна сумісність, 

повинне підходити до більшості інструментів. 

Hardened steel alloy shank with ground tungsten 

carbide cross tip for clean and accurate holes in 

brick, concrete, mortar and stone. Universal 

compatibility, must fit most tools. 

  

Виріб № 93: Комплект шестигранних 

ключів, в асортименті  

Item #93: Allen key set, assorted  

Набір ручних інструментів із 10 предметів 

шестигранних ключів. Комплект зв’язки 

змішаних ключів в асортименті  

10 Pieces hand tool Kit Allen wrench. Assorted 

Key Ring Set  

  

Виріб № 94: Набір викруток в асортименті  Item #94: Screwdriver set, assorted  

Набір викруток в асортименті, 12 предметів Screwdriver Set, Assorted, 12-Piece 

  

Виріб № 95: Газовий балончик для газової 

сирени  

Item #95: Gas canister for gas horn  

Змінний газовий балон для аварійної газової 

сирени, що відповідає новим нормам ЄС. 

Replacement gas canister for Emergency Gas 

Horn that complies with the new EU regulations. 

  

Технічні характеристики Specifications 

• Об’єм: 200 мл • Capacity: 200ml 

• Контейнер під тиском • Pressurised Container 

• Заправлено незаймистим газом • Non Flammable Gas Charge 

  

Виріб № 96: Бурове свердло, цегляна 

кладка, 14 мм  

Item #96: Drill bit, masonry, 14mm  

Хвостовик із загартованого сталевого сплаву із 

шліфованим хрестовим наконечником з 

карбіду вольфраму для отримання чистих і 

точних отворів у цеглі, бетоні, будівельному 

розчині й камені. Універсальна сумісність, 

повинне підходити до більшості інструментів. 

Hardened steel alloy shank with ground tungsten 

carbide cross tip for clean and accurate holes in 

brick, concrete, mortar and stone. Universal 

compatibility, must fit most tools. 



  

Виріб № 97: Ящик для інструментів Item #97: Toolbox 

Ящик для інструментів, сталь, червоний, 

висота 14 дюймів 

Toolbox, Steel, Red, 14 Inch Height 

  

Виріб № 98: Полотно для ножівок Junior Item #98: Hack saw blade, Junior 

20 упаковок 6-дюймових полотен для ножівок 

Junior, 24 зубців на дюйм, для заміни пильних 

полотен пильного інструмента 

20 Pack of 6inch Junior Hacksaw Blades 24 TPI 

Replacement Saw Blades Saws Tool 

  

Виріб № 99: Киянка  Item #99: Lump hammer  

Молоток із поперечним бойком вагою 4 

фунти із суперзахватом 

Cross Pein Hammer 4 Lb Super Grip 

  

Виріб № 100 а-е: Хімічні джерела світла  Item #100a-e: Lightsticks  

6-дюймові хімічні джерела світла з 8 та 12-

годинним освітленням на 360 градусів одного 

джерела. 

6 inches chemical light sticks with 8 & 12 hours 

of 360 degrees illumination per stick. 

Нетоксичне, негорюче й водонепроникне.  Nontoxic, nonflammable and waterproof.  

- Хімічні джерела світла, 12 год., зелений - Lightsticks, 12hr, green 

- Хімічні джерела світла, 12 год., 

червоний 

- Lightsticks, 12hr, red 

- Хімічні джерела світла, 12 год., жовтий - Lightsticks, 12hr, yellow 

- Хімічні джерела світла, 8 год., синій - Lightsticks, 8hr, blue 

- Хімічні джерела світла, 8 год., білий - Lightsticks, 8hr, white 

  

Виріб № 101: Диск відрізний, по металу Item #101: Cutting disc, for metal 

Відрізний диск Extreme Metal 115 x 1,3 x 22,23 

мм 

Extreme Metal Cutting Disc 115 x 1.3 x 22.23mm 

  

Виріб № 102: Диск відрізний, по дереву  Item #102: Cutting disc, for timber  

Найкраще полотно для циркулярної пили для 

чистої обробки деревини, що забезпечує 

більший час роботи акумуляторних пил 

Ultimate circular saw blade for fine finish in 

wood, offering more run time for cordless saws 

    

Кількість зубців:  40 Number of teeth:  40 

Діаметр: 184 мм Diameter: 184mm 

  

Виріб № 103: Ножівкове полотно, 

стандартне, в упаковці 20 шт 

Item #103: Hack saw blade, standard, pack of 

20 

Ножівкове полотно для технічного 

обслуговування 12 дюймів, 14-18 зубців на 

дюйм 

Maintenance Engineered Hacksaw Blade 12" 14-

18TPI 

Тип: для технічного обслуговування Type: Maintenance Engineered 

Довжина: 12 дюймів Length: 12 " 

Кількість зубців на дюйм: 14-18 Teeth per Inch: 14-18 



Товщина матеріалу: 1/4 дюйма й більше Material Thickness: 1/4" and Thicker 

Застосування: алюміній, бабіт, латунь, бронза, 

кольорові метали, чавун, свинець, пластмаса, 

тверда гума, швидкорізальна сталь, 

інструментальна сталь, різьбовий стрижень 

Application: Aluminum, Babbitt, Brass, Bronze, 

Non-Ferrous Metals, Cast Iron, Lead, Plastic, Hard 

Rubber, High-Speed Steel, Tool Steel, Threaded 

Rod 

  

Виріб № 104: Комплект косинців столярних 

230 мм 

Item #104: Set square, carpenters, 230mm 

Столярний косинець 230 мм, дерев’яні ручки 

й леза з вороненої сталі. 

Carpenters Square 230mm Hardwood stocks and 

blued steel blades. 

  

Виріб № 105: Комплект регульованих 

ключів для круглих шліцьових гайок  

Item #105: Adjustable Pin Spanner Wrench 

Set  

Комплект регульованих ключів для круглих 

шліцьових гайок із 6 предметів  

6-Piece Adjustable Pin Spanner Wrench Set  

  

Виріб № 106: Клейка стрічка, срібна Item #106: Duct tape, silver 

Качина стрічка, 1 упаковка 1,88 дюйма x 60 

ярдів, срібна 

Duck Tape, 1-Pack 1.88 Inch x 60 Yard Silver 

  

Виріб № 107: Ножівка, Junior  Item #107: Hack saw, Junior  

Міцна ножівка Junior, 6 дюймів, червона Heavy Duty Junior Hacksaw, 6 inches, Red 

  

Виріб № 108: Комплект гострогубців в 

асортименті  

Item #108: Pliers set, assorted  

Комплект гострогубців: 5 гострогубців, 

стандартний м’який захват, ручні 

Plier Set: 5 Pliers, Std Cushion Grip, Manual 

Демонстраційний малюнок:  Illustrative picture:  

  
  

Виріб № 109: Лійка, для палива  Item #109: Funnel, for fuel  

Великі пластикові автомобільні лійки, довгий 

гнучкий подовжувач носика, знімний 

сітчастий фільтр  

Large Plastic Automotive Funnels, Long Flexible 

Spout Extension, Removable Mesh Screen Filter  

  

Виріб № 110: Мастило, 600 мл  Item #110: Lubricating oil, 600ml  

Мастило DW40 Aerosol, 600 мл. DW40 Aerosol lubricant 600ml. 

  

Виріб № 111: Плоскогубці регульовані Item #111: Water pump pliers 



Плоскогубці регульовані 10 дюймів (254 см) Water pump pliers 10" (254mm) 

  

Виріб № 112: Диски для кутової 

шліфувальної машини по металу (для Hilti 

AG150-A36) 

Item #112: Angle grinder discs, for metal (for 

Hilti AG150-A36) 

Відрізний диск преміум класу з нержавіючої 

сталі з тонким пропилом для нержавіючої 

сталі та інших металів 

Ultimate thin-kerf stainless steel cutting disc for 

stainless steel and other metals 

Клас продукту: Преміум Product class: Ultimate 

Матеріал основи: сталь, нержавіюча сталь Base material: Steel, Stainless steel 

Тип інструмента: кутова шліфувальна машина Tool type: Angle grinder 

  

  

  

Виріб № 113: “Пошуковий сканер LEADER 

SCAN 

Item #113: “Search scanner LEADER SCAN 

 Пошукове обладнання ознак життя 

(пошуково-рятувальні роботи)” 

 Life Search Equipment (USAR)” 

Пошукове обладнання ознак життя LEADER 

SCAN (пошуково-рятувальні роботи)  

LEADER SCAN Life Search Equipment (USAR)  

Обладнання пошуку ознак життя для 

використання в пошуково-рятувальних 

операціях, здатне виявляти будь-які типи рухів 

під час рятувальних робіт. Призначений для 

виявлення й визначення місцезнаходження 

живих потерпілих, які опинилися в пастці, 

поховані або закидані після стихійних лих, і 

здатний визначати місцезнаходження 

потерпілих шляхом виявлення рухів на 

відстані 30 м. 

The Life Search Equipment for use in USAR 

operations capable of detecting any type of 

movements during rescue activities. Designed to 

detect and locate live victims trapped, buried or 

entombed, following disasters, and able to locate 

victims by detecting movements at a distance of 

30m. 

  

Демонстраційний малюнок:  Illustrative picture:  

  

  
  

Виріб № 114: Рулетка  Item #114: Tape Measuring  

Компактна стрічка зі скловолокна довжиною 

30 метрів із ударостійким закритим корпусом 

із АБС-пластику, що витримує важкі умови 

Compact fibreglass tape of 30 meters with a high 

impact ABS closed case to withstand severe 

working conditions. Corrosion-resistant, UV 



роботи. Стійка до корозії, захищена від 

ультрафіолетового випромінювання й не 

проводить струм. ПВХ-покриття, яке можна 

мити, для збільшення довговічності. Ділення – 

2 мм. 

protected and is non-conductive. Washable PVC 

coating for added durability. 2mm graduations. 

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

Корпус з АБС-пластику ABS Plastic Case 

Лезо зі скловолокна з ПВХ покриттям PVC-Coated Fibreglass Blade 

Метричний та імперський масштаб Metric & Imperial Scales 

Клас 3 Class 3 

Виступ 0 м 0m Standout Reach 

Стійка до впливу УФ-випромінювання UV-Resistant 

Зазубрений складаний гачок Barbed Folding Hook 

    

Виріб № 115: Налобний ліхтар  Item #115: Head torch  

Компактний і потужний налобний ліхтар. Біле 

або червоне освітлення для забезпечення 

нічного бачення й непомітності. 350 люменів. 

Налобний ліхтарик повинен поставлятися з 

трьома стандартними батарейками, а також 

повинен бути сумісним з акумуляторною 

батареєю. Одна кнопка для швидкого й 

легкого вибору яскравості або кольору світла. 

Знімна пов'язка на голову, яку можна прати 

Compact and powerful headlamp. White or red 

lighting to preserve night vision and stealth. 350 

lumens. The head torch should come with three 

standard batteries and should also be 

compatible with a rechargeable battery. Single 

button for quick and easy selection of brightness 

or light color. Detachable and washable 

headband 

  

Технічні характеристики:  Specifications:  

Яскравість: 350 люменів (ANSI/PLATO FL 1) Brightness: 350 lumens (ANSI/PLATO FL 1) 

Вага: 85 г Weight: 85 g 

Візерунок променя: змішаний Beam pattern: Mixed 

Живлення: Три батарейки AAA/LR03 (у 

комплекті) або акумуляторна батарея  

Energy: Three AAA/LR03 batteries (included) or 

rechargeable battery  

Водонепроникність: IPX4 (атмосферостійкий) Watertightness: IPX4 (weather-resistant) 

  

Виріб № 116: Мультиінструмент 

Leatherman EOD Edition  

Item #116: Leatherman multi tool EOD Edition  

Мультиінструмент EOD Leatherman Tools із 15 

інструментами, включаючи: Довгогубці, змінні 

фрези з плавкого дроту преміум-класу, 

обтискні щипці згідно з військовими 

специфікаціями, електричні щипці, 

комбінований ніж 420HC, пила, змінний 

ріжучий гачок, молоток, інструмент для 

блокування болтів, змінний дирокол C4, 

змінний бронзовий скребок для зняття нагару, 

EOD Leatherman Tools Multi-Tools with 15 tools 

including: Needlenose Pliers, Premium 

Replaceable Fuse-wire Cutters, Military 

Performance Spec Cap Crimper, Electrical 

Crimper, 420HC Combo Knife, Saw, Replaceable 

Cutting Hook, Hammer, Bolt Override Tool, 

Replaceable C4 Punch, Replaceable Bronze 

Carbon Scraper, 



адаптери шомполів/очисних щіток № 8-32, 

карабін/відкривачка для пляшок, великий 

тримач бітів і кусачки для багатожильного 

дроту  

#8-32 Cleaning Rod/Brush Adapters, 

Carabiner/Bottle Opener, Large Bit Driver, and 

Stranded-wire Cutters  

  

Виріб № 117: Інструменти для земельних 

робіт  

Item #117: Groundwork Tools  

Високоякісний і міцний ручний інструмент 

для: риття вигрібної ями, котловану, траншеї, 

підготовки ґрунту під фундамент і ремонту 

доріг. 

High quality and robust hand tools for: latrine, 

pit, trench digging, ground preparation for 

foundations and road repairs. 

  

Кількість 

Одиниця 

вимірюв

ання 

Опис 

10 шт. Лопата, кругла лопать, з ручкою 

10 шт. Лопата, квадратна лопать, з ручкою 

10 шт. Головка кирки, стамеска й вістря 

10 шт. Ручка кирки, дерев’яна 

1 рулон(и) Стрічка для розмітки, червоно-біла, 500 м 

6 шт. Відро, 16 літрів, оцинкована сталь 

6 шт. 

Граблі, головка на 12 зубців, ширина лопаті 

280 мм, дерев'яні ручки й гвинти для 

кріплення 

5 шт. 
Забійна штанга, стамеска й вістря, 3 см діам. х 

1,5 м 

5 шт. Зубило, довжина 225 мм, ширина леза 75 мм 

5 шт. Киянка, 4 фунти 

1 шт. Рулетка, довжина 30 м, ширина 13 мм 

2 рулон(и) Мотузка, 8 мм, поліпропілен, довжина 30 м 
 

Quantity Unit Description 

10 Each Shovel, round mouth blade, with handle 

10 Each Spade, square blade, with handle 

10 Each Pickaxe head, chisel and point 

10 Each Pickaxe handle, hardwood 

1 Roll(s) Site marking tape, red/white, 500m 

6 Each Bucket, 16 litre, galvanised steel 

6 Each 
Rake, 12-tooth head, blade width 280mm, with 

wooden handles and screws for fixing 

5 Each Miners’ bar, chisel and point, 3cm dia. x 1.5m 

5 Each Bolster, length 225mm, blade width 75mm 

5 Each Lump hammer, 4lb 

1 Each Measuring tape, length 30m, width 13mm 

2 Roll(s) Rope, 8mm, polypropylene, length 30m 
 

Демонстраційний малюнок: Illustrative picture: 

  

  
  

Виріб № 118: Пильні диски, по дереву Item #118: Saw discs, for timber 



Стандартне полотно для циркулярної пили 

для швидкої різки конструкційної деревини й 

лісоматеріалів 

Standard circular saw blade for fast cutting in 

construction wood and timber 

Кількість зубців:  24 Number of teeth:  24 

Діаметр: 184,15 мм Diameter: 184,15mm 

  

Виріб № 119: Ручний домкрат і шланг для 

компактного гідравлічного підйомного 

циліндра 

Item #119: Hand jack and hose for compact 

hydraulic lifting cylinder 

  

Сумісно з виробами № 4 і № 120 Compatible for items #4 & #120 

  

Виріб № 120: Компактний гідравлічний 

підйомний циліндр LSC 50/60 або 

еквівалент 

Item # 120: Compact Hydrualic lifting cylinder 

LSC 50/60 or equivalent 

Компактний гідравлічний підйомний циліндр 

для підйому важких вантажів. Має функцію 

підкачування за допомогою поршня для 

збільшення тиску гідравлічної рідини й 

використання для опускання шляхом 

відпускання пружини повернення. 

Вантажопідйомність у 496 KN тонн з 

мінімальним ходом 600 мм 

Compact hydraulic lifting cylinder to raise heavy 

loads. Featuring a pumping up function with a 

piston to increase the pressure of the hydraulic 

fluid and use to lower by releasing a spring 

return. 496 KN Tons capacity with a minimum 

600 mm stroke 

Повинен поставлятися з ручним домкратом і 

шлангом для компактного гідравлічного 

підйомного циліндра 

Must come with hand jack and hose for compact 

hydraulic lifting cylinder 

  

 


