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Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk4

Ф - Ознака за дијаметар.
L  - Ознака за должина.
H - Ознака за висина.
T - Ознака за дебелина.

W - Ознака за ширина. 
C - Ознака за осовинско растојание помеѓу два отвора.
D - Ознака за длабочина на бушење. 

> Секој артикл може да се набави по минимум 1 парче, количината за пакување во кутија или пакет се 
    однесува при купување на голема количина.

Шифра Ф

100000         10 mm 100 1000

Идент на артиклот
Количина на 
пакување во кутија

Количина на 
пакување во пакет

Универзални ознаки за димензија >Артикли со ознака 
(Шифра *) во табела 
се со азиско потекло.

Пример на спецификации во табела

> Новомак нуди соодветна услуга на CNC обработка, за сите приложени артикли во оваа 
брошура.

Легенда

Алати

Бит со инбус глава Бит со PZ глава Бит со TORX глава

Anti slip - ракавици 
изработени од материјал 
кој не се лизга.

Poly cotton - ракавици 
изработени од заштитна гума 
и памук
Минимум дебелина на 
материјал

Clean Curve cut - за чисто 
сечење на кривини на 
плочест материјал
Работна плоча

Максимум дебелина на 
материјал

Метал

Curve cut - за сечење 
на кривини на плочест 
материјал

Материјал од дрво 

Nitrile polyester - ракавици 
изработени од заштитна гума 
и памук

Latex polyester acrylic - 
ракавици изработени од 
заштитна гума и памук.

Бит со S глава Бит со PH глава
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Алати14

Прецизно. Практично. Корисно.

Sola е aвстриски бренд кој се занимава повеќе од 60 години со производство на премиум прецизни 
алати за мерење. Како експерти за мерење и маркирање нудат висококвалитетни производи на 
нивните клиенти. Постојано инвестираат во подобрување на продуктите како и развивање на нови 
иновативни решенија. 

Алатите за мерење на Sola во споредба со останатите алати за мерење Ви заштедуваат време, 
овозможуваат лесно и прецизно мерење, лесни се за користење.

Кој се Sola?

Предности на Sola алатите

https://shop.novomak.com/
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Алати 14

Шифра Работен опсег Толеранција на мерење

1400811 од  0.2m  до  20m ± 2.0mm

1400964 од  0.15m  до  50m ± 1.5mm

1400213         од  0.2m  до  80m ± 1.5mm

Дигитално ласерско метро Vector - Sola

Vector 20

Vector 80

мерење на должина до 20m

Vector 50

мерење на должина, површина и волумен до 80m

мерење на должина, површина и волумен до 50m

Vector 20 Vector 50 Vector 80

Мерење на должина
Мерење на површина
Мерење на волумен
Min. / max. мерење

Континуирано мерење
Мерење на 2 точки
Мерење на 3 точки

1400811 1400964 1400213
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Алати14

Шифра
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1400206         3m 16mm пластика/челична 
лента

6
1400207         5m 19mm

Шифра
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1400208         3m 16mm пластика/челична 
лента

6
1400209         5m 19mm

Метро Compact - Sola

Метро Protect - Sola

• Куќиште отпорно на удари. 
• Практичен и компактен дизајн.
• Механизам за запирање на лентата, за точни прецизни мерења.
• Цврста нерѓосувачка челична лента.
• Прицврстувач за на ремен.

• Куќиште отпорно на удари.
• Практичен, компактен и ергономски дизајн.
• Механизам за запирање на лентата, за точни прецизни мерења.
• Цврста нерѓосувачка челична лента.
• Прицвстувач за на ремен.

Шифра
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1400040         3m 16mm пластика/челична 
лента

10

1400041         5m 19mm 6

Метро Popular - Sola

• Цврста нерѓосувачка челична лента со жолта боја.
• Анти-рефлективен слој на лентата.
• Континуирана милиметарска градација.
• Автоматска лента за намотување.
• Дводелен механизам за кочење.
• Куќиште отпорно на удари со заштитна надворешна обвивка.
• Прицвстувач за на ремен.
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Алати 14

Шифра
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1400032 3m
19mm

пластика/челична 
лента

5
1400039 5m

Шифра
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1400034 5m 19mm
пластика/челична 

лента
1

Шифра
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1400031 3m 13mm
пластика/челична 

лента
10

Метро PRO TM - Sola

Метро Tri Matic - Sola

Метро Video Flex VF - Sola

• Куќиште отпорно на удари. 
• Практичен и компактен дизајн.
• Механизам за запирање на лентата, за точни прецизни мерења.
• Цврста нерѓосувачка челична лента.
• Прицврстувач за на ремен.

• Куќиште отпорно на удари.
• Практичен, компактен и ергономски дизајн.
• Механизам за запирање на лентата, за точни прецизни мерења.
• Цврста нерѓосувачка челична лента.
• Прицвстувач за на ремен.

• Куќиште отпорно на удари.
• Практичен, компактен и ергономски дизајн.
• Механизам за запирање на лентата, за точни прецизни мерења.
• Цврста нерѓосувачка челична лента.
• Прицвстувач за на ремен.
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Алати14

Шифра *
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1401016 3m 16mm

пластика/челична 
лента

12
1401017

5m
19mm

1401018
25mm 6

1401019 8m

Шифра *
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1401023
5m

19mm пластика/челична 
лента

12

1401024 25mm 6

Шифра *
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1401020 3m 16mm
пластика/челична 

лента

12
1401021 5m 19mm

1401022 8m 25mm 6

Метро - Hoegert

Магнетно метро - Hoegert

Метро - Hoegert

• Механизам за автоматско враќање на лентата.
• Механизам за закочување на лентата.
• Заштита од лизгање.
• Модерен дизајн. 
• Прицврстувач за на ремен.

• Механизам за автоматско враќање на лентата.
• Механизам за закочување на лентата.
• Заштита од лизгање.
• Модерен дизајн. 
• Прицврстувач за на ремен.

• Механизам за автоматско враќање на лентата.
• Механизам за закочување на лентата.
• Заштита од лизгање.
• Модерен дизајн. 
• Прицврстувач за на ремен.
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Алати 14

Шифра *
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1401025 5m 19mm
пластика/челична 

лента
6

Шифра *
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1401026 5m 25mm
пластика/челична 

лента
4

Магнетно метро - Hoegert

Магнетно метро - Hoegert

• Механизам за автоматско враќање на лентата.
• Механизам за закочување на лентата.
• Заштита од лизгање.
• Модерен дизајн. 
• Прицврстувач за на ремен.

• Механизам за автоматско враќање на лентата.
• Механизам за закочување на лентата.
• Заштита од лизгање.
• Модерен дизајн. 
• Прицврстувач за на ремен.

Шифра *
Должина на 

лента
Ширина на 

лента
Материјал

1400829 3m 16mm
пластика/челична 

лента

12
1400830 5m 19mm

1400840 8m 25mm 6

Магнетно метро - Hoegert

• Механизам за автоматско враќање на лентата.
• Механизам за закочување на лентата.
• Заштита од лизгање.
• Модерен дизајн. 
• Прицврстувач за на ремен.
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Алати14

• Се користи за внатрешно, надворешно и 
длабочинско мерење.

• Лесно заклучување.
• Скала во метри и инчи.
• Прецизност 0.002mm.
• Опсег на мерење до 155mm.
• Голем LCD дисплеј.
• Автоматски се префрла во штедлив режим 

на работа по 5 минути неактивност.
• Заштита од прашина и влага IP54.

• Се користи за внатрешно, надворешно и 
длабочинско мерење.

• Скала изработена од хром мат.
• Лесно заклучување.
• Скала во метри и инчи.
• Прецизност 0.002mm.
• Опсег на мерење до 155mm.

Шифра * L Материјал

1400990 300mm алуминиум 10

Алуминиумски аголник со либела - Hoegert

• Можност за мерење на 450 

и 900.
• Аголник со вградена либела 

која овозможува прецизно 
вертикално и хоризонтално 
нивелирање.

Шифра * Димензија

1401015 230mm 10

Дигитален шублер - Hoegert

Шифра * Димензија

1401014 230mm 10

Механички шублер - Hoegert

https://shop.novomak.com/
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Алати 14

• Цврста алуминиумска рачка.
• Отпорен нерѓосувачки 

челик.
• Отпорен на абење.
• Двострана милиметарска 

скала.

Шифра L Материјал

1400035         300mm

алуминиум 61400210         400mm

1400036         500mm

Аголник алуминиумски - Sola

Шифра * L Материјал

1400846 250mm

алуминиум 121400847 350mm

1400848 450mm

Аголник алуминиумски - Hoegert

• Метален аголник од цврст 
челик.

• Висока стабилност.
• Двострана милиметарска 

скала.

• Изработено од долготраен 
алуминиум.

• Лакирано за заштита од 
надворешни фактори.

• Скала во метри и инчи.

Шифра * Димензија

1401027 180mm 12

Столарски триаголник - Hoegert
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Алати14

• Точност од +/- 0.5mm/m.
• 2 нивелатори од 0° и 90° 

(1400130).
• 3 нивелатори од 0°, 450 и 90° 

(1400190, 1400179, 1400191).
•  Странични заштити од удар.
• Алуминиумска рамка 

за поголема цврстина и 
отпорност на корозија.

Шифра * L Материјал

1400130         200mm

алуминиум

30

1400190         600mm

201400179         800mm

1400191         1000mm

Либела - Hoegert

Шифра * Димензија

1400092        1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm 12

Инбус клучеви - Hoegert

• Отпорни на деформации.
• Пакувани во пластичен 

држач, на кој се бележани 
големините на клучевите за 
побрза манипулација.

• Сет од 9 димензии на 
клучеви.

Шифра * Тежина

1400126 300g
6

1400127 500g

Чекан со дрвена рачка - Hoegert

• Ергономска рачка изработена од 
висококвалитетно јасеново дрво 
отпорна на UV зраци и влага.

• Металена глава прицврстена за 
рачката.

Шифра * Тежина

1400093 450g 6

Гумен чекан со дрвена рачка - Hoegert

• Ергономска рачка изработена од 
висококвалитетно јасеново дрво 
отпорна на UV зраци  и влага.

• Гумена глава прицврстена за рачката 
со којашто се спречува оштетување на 
површината за работење.

https://shop.novomak.com/
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Алати 14

Шифра Тип Должина на тело

3037561 PZ2 200mm

203149281 S2/прав 225mm

2090937 TX20 210mm

Шрафцигер - Blum

• Изработени од 
висококвалитетен челик S2.

• Отпорен на деформации.
• Магнет за полесно и 

подобро работење.
• Рачка со специјална облога 

против пролизгување.

Шифра * Тип Должина на тело

1400138         S3 75mm

121400139         S4 100mm

1400140         S5 100mm

Шрафцигер прав - Hoegert

• Изработени од 
висококвалитетен челик S2.

• Отпорен на деформации.
• Магнет за полесно и подобро 

работење.
• Рачка со специјална облога 

против пролизгување.

Шифра * Тип Должина на тело

1400141         PH0 75mm

12

1400142         PH1 100mm

1400143         PH2 100mm

1400144         PZ0 75mm

1400145         PZ1 100mm

1400146         PZ2 100mm

Шрафцигер крстач - Hoegert

• Изработени од 
висококвалитетен челик S2.

• Отпорен на деформации.
• Магнет за полесно и подобро 

работење.
• Рачка со специјална облога 

против пролизгување.
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Алати14

Шифра * Тип

1400993 1/4'' 5

Шифра * Тип

1400994 1/4'' 5

Шифра * Тип

1400995 1/4'' 12

Кутија за битови - Hoegert

Кутија за битови - Hoegert

Кутија за битови - Hoegert

• Долготрајни битови, изработени 
од висококвалитетна легура на 
челик S2.

• Специјален тенок профил кој 
овозможува пристап за работа до 
тешко достапни места.

• Сетот се состои од: 
- 3/ 4/ 5/ 6, 
- PH1/ PH2 x 2/ PH3, 
- PZ1/ PZ2 x 2/ PZ3, 
- H3/ H4/ H5/ H6, 
- T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40, 
- T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40/ T27/ T30/ T40, 
- магнетен продолжеток за бит, 
- рачка со крцкало.

• Сетот се состои од: 
- PH0, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3, 
- PZ0, PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3,  
- SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, 
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 
- TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, 
- H2, H3, H4, H5, H6, 
- M5, M6, M8, 
- Tri Wing: 1, 2, 3, 
- Square: S0, S1, S2, S3, 
- Service: 4, 6, 8.

• Долготрајни битови, изработени 
од висококвалитетна легура на 
челик S2.

• Отпорни на деформација.
• Специјален тенок профил кој 

овозможува пристап за работа до тешко достапни места.
• Сетот се состои од: 

- SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6.5 mm, 
- PH1, 2 x PH2, PH3, 
- PZ1, 2 x PZ2, PZ3, 
- T8, T9, T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T30, T40, 
- H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, 
- ¼” socket adapter, 
- ¼” магнетен продолжеток за бит.

https://shop.novomak.com/
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Алати 14

Шифра * Тип

1400996 1/4'' 12

Кутија за битови - Hoegert

• Долготрајни битови, изработени 
од висококвалитетна легура на 
челик S2.

• Отпорни на деформација.
• Сетот се состои од: 

- SL4, SL5.5, SL7 mm, 
- PH0, PH1, PH2, PH3, 
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, 
- T10, T15, T20, T25, T30, 
- ¼” магнетен продолжеток за бит.

Шифра * Тип

1401003 1/4'' 6

Шифра * Димензија

1401004 M3-M24 1

Екстрактори за оштетени шрафови - Hoegert

Сет за шрафење - Hoegert

• Иновативен дизајн со крцкало.
• Систем за брзо и лесно работење.
• Внатрешен магнет за полесна 

промена на битовите.
• Долготрајни битови изработени 

од висококвалитетна легура на челик S2.
• Отпорни на деформација и оштетување.
• 12 различни 25mm долги со ¼” Hex.
• Може да се чуваат битовите во рачката.
• Двокомпонентна рачка со специјална антилизгачка форма за подобра сила на 

шрафење.
• Сет од 13 додатоци за шрафење.
• Сетот се состои: 

- рамни битови: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 
- крстач: PH0, PH1, PH2, PH3, 
- торкс: T10, T15, T20, T25.

• Се користи за скинати и 
оштетени шрафови.

• Изработени од HSS издржлив 
челик.

• Сетот се состои од: 
- 6 бургии: 2, 3, 4, 5, 7, 10mm, 
- 6 екстрактори: M3-M6, M6-M8, M8-M10, M11-M14, M14-M18, M18-M24.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk18

Алати14

Шифра * Димензија

1400997 76-118mm 10

Шифра * Димензија

1400998 78mm 10

Магнетен продолжеток за бит - Hoegert

Магнетен продолжеток за бит - Hoegert

Шифра * L

1400091        60mm 10

Магнетен продолжеток за бит - Hoegert

• Алуминиумски продолжеток со 
механизам за заклучување на битот.

• Интегриран магнет.

• Магнетен продолжеток за Hex битови ¼”, 
дизајнирана за долги шрафови.

• Моќен внатрешен магнет кој спречува 
битовите да паднат.

• Лесна замена на битови. 

• Магнетен продолжеток за Hex битови ¼”.
• Ултра тенко тело изработено од издржлив 

алуминиум, овозможува пристап за работа до 
тешко достапни места.

• Лесна замена на битови. 

https://shop.novomak.com/
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Алати 14

Шифра * Тип L

1400088         Hex3 и Hex4 25mm 2

Шифра * L

1400795 60mm 50

Бит блистер - Hoegert

Магнетен продолжеток за бит - Hoegert

• Изработено од висококвалитетен S2 
челик.

• Отпорност на деформации и кршење.
• 1/4’’ шестоаголен профил.
• Сетот се состои од 2 парчиња (едно 

Hex3 и едно Hex4).

• Алуминиумски продолжеток.

Шифра * Тип L

1400084         PH 2 
25mm 10

1400085         PZ 2 

Бит блистер - Hoegert

• Изработено од висококвалитетен S2 
челик.

• Отпорност на деформации и кршење.
• 1/4’’ шестоаголен профил.
• Сетот се состои од 10 парчиња.

Шифра * Димензија

1400999 8mm

10
1401000 10mm

1401001 12mm

1401002 13mm

Магнетен продолжеток за бит - Hoegert

• Магнетен продолжеток за Hex бит.
• Изработен од издржлив 40Cr челик, 

отпорен на пукање.
• Должина 48mm.
• Сетот се состои од 2 парчиња.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk20

Алати14

Шифра * H L

1400800 150mm

63mm 6

1400802 300mm

1400803 450mm

1400806 600mm

1400807 900mm

Стега со брзостезна рачка - Hoegert

• Челична, издржлива и стабилна 
шина.

• Ергономска рачка.
• Покривни пластични капаци 

за заштита на материјалот од 
гребаници.

• Прецизна.

H - Димензија за max. отворање на стегата.
L - Димензија на кракот за стегање.

>

>

> >
H

L

H - Димензија за max. отворање на стегата.
L - Димензија на кракот за стегање.

Шифра * H L

1400812 150mm
50mm

20

1400813 250mm

1400814 300mm 80mm

1400178 300mm

120mm

1400815 500mm

1400816 800mm

1400817 1000mm

61400818 1200mm

1400819 1500mm

Метална стега - Hoegert

• Изработени од 
висококвалитетен челик S2.

• Челична, издржлива и стабилна 
шина.

• Ергономска рачка.
• Покривни пластични капаци 

за заштита на материјалот од 
гребаници.

H

L

>

>

>

>
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Алати 14

H - Димензија за max. отворање на стегата.
L - Димензија на кракот за стегање.

Метална стега - Hoegert

• Изработени од 
висококвалитетен челик S2.

• Челична, издржлива и стабилна 
шина.

• Ергономска рачка.
• Покривни пластични капаци 

за заштита на материјалот од 
гребаници.

H

L
>

>

>>

Шифра * H L Цена/ком

1401005 160mm

80mm 10

1401006 200mm

1401007 250mm

1401008 300mm

1401009 450mm

1401010 400mm

120mm 11401011 500mm

1401012 600mm

Шифра * Должина на трака

1400805 4m 1

Аголна стега со трака - Hoegert

• Рамномерен притисок на аголни 
споеви.

• Се состои од еден дел кој стега 
и четири агли за заштита.

• Стабилен стегач.
• Погоден за прицврстување на 

полици за книги, елементи од 
мебел, разновидни форми 

  ( коцка, круг, триаголник и др. )



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk22

Алати14

Шифра *

1400804 1

Аголна стега - Hoegert

• Ширина на стегата 75mm.
• Max. дебелина за прицврстување на парчето 

65mm. 
• Тело изработено од алуминиум.

Шифра *
Должина 
на стега

Ширина на 
отворање

1400797 150mm 32mm 36

1400177 200mm 45mm 24

Шифра *
Должина 
на стега

Ширина на 
отворање

1400798 165mm 70mm 20

Шифра *
Должина 
на стега

Ширина на 
отворање

1400799 110mm 50mm 10

Рачна стега со осигурач - Hoegert

Пластична стега - Hoegert

• Ергономска рачка.
• Осигурувач за брзо 

ослободување. 
• Погодна за прицврстување 

на нерамни површини.

• Издржлива челична 
пружина.

• Погодна за 
прицврстување на 
нерамни површини.

• Сетот се состои од 2 ком.

1400799

1400798

https://shop.novomak.com/
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Алати 14

Шифра * Големина

1400149 8
12

1400150 10

Шифра * Големина

1400850       10 12

Шифра * Големина

1400904 10 12

Заштитни ракавици - Hoegert

Заштитни ракавици - Hoegert

Заштитни ракавици - Hoegert

• Висока отпорност на кинење.
• Памучни ракавици обложени со латекс.
• Облога против пролизгување со што се 

спречува лизгање на материјалите при 
работењето.

• Флексибилни и лесно прилагодливи.

• Висока отпорност на кинење.
• Памучни ракавици обложени со нитрил.
• Облога против пролизгување со што се 

спречува лизгање на материјалите при 
работењето.

• Флексибилни и лесно прилагодливи.

• Висока отпорност на кинење. 
• Високо квалитетен материјал 

(полиестер) обложен со латекс.
• Облога против пролизгување со што се 

спречува лизгање на материјалите при 
работењето.

• Флексибилни и лесно прилагодливи.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk24

Алати14

Шифра *

1400137 10

Заштитна маска - Hoegert

• Изработени од тенка и мека ткаенина, 
која не предизвикува иритација.

• Опремена со филтер од активен јаглен 
со што се спречува навлегување на 
прашина.

• Поставување со ластик.
• FFP2 филтерот обезбедува заштита од 

воздушни честички со фактор 10.
• Сетот се состои од 3 заштитни маски.

• Сечило од нерѓосувачки челик.
• Футрола за на ремен.

Шифра * Боја

1400136        транспарентни 24

Шифра * Боја

1400849 транспарентни 10

Заштитни наочари - Hoegert

Заштитни наочари - Hoegert

• Оптичка класа 1.
• Висококвалитетна транспарентнa 

пластика.
• Специјална облога против 

замаглување.
• Отпорни на гребење.
• Прилагодлива рамка.
• Меки завршетоци на рамката.
• Ултра лесни.

• Оптичка класа 1.
• Висококвалитетна транспарентнa 

пластика.
• Специјална облога против 

замаглување.
• Отпорни на гребење.
• Прилагодлива рамка.
• Ултра лесни.

Шифра * Димензија

1401013 100mm 12

Повеќенаменски нож - Hoegert
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Алати 14
Скалпел - Hoegert

Шифра * Опис Димензија

1400170         
скалпел

38 x 165mm 12

1400147         21 x 136mm 24

Шифра * Опис Димензија

1400171
нож за скалпел 

18 x 110mm
24

1400148 9 x 85mm

• Сетот се состои од 10 ножа за скалпел.
• Ножот е со зголемена отпорност против пукање, изработен од високо 

јаглероден челик SK5.
• Ергономско пластично куќиште обложено со гума за посигурен зафат и 

удобност при работа.
• Специјално профилирана рачка, со потпирач за прст, ја зголемува 

контролата и силата на стегање.

Шифра *

1400820 24

Пластична подлога за сечење под агол - Hoegert

• Шаблон кој овозможува соодветно 
беспрекорно сечење под агол 45⁰, 90⁰ и 135⁰.

Шифра * L

1400128         300mm 6

Пила за бонсек

Шифра * L

1400129         300mm 24

Пила за бонсек

Шифра * L

1400129         300mm 24

Шифра * L

1400176        300mm 12

Бонсек со алуминиумска рамка - Hoegert

Мини бонсек единечен - Hoegert

• Алуминиумски профил 
кој гарантира цврстина на 
рамката и отпорност на 
корозија.

• Едноставна и брза замена на 
пилата.

• Сетот се состои од 2 пили.

• Сетот се состои од 2 пили.1400129

1400129

1400176

1400128

• Ергономска рачка изработена од 
полимерни материјали.
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Алати14
Пиштол за силикон - Hoegert

• Рачка изработена од високо квалитетен 
алуминиум и челично тело. 

• Механизам за закочување со што се спречува 
несакано течење на силиконот.

• Механизам кој овозможува лесно аплицирање 
на густи лепила.

Шифра *

1400181 24

Пиштол за силикон - Hoegert

• Рачка изработена од високо квалитетен 
алуминиум.

• Засилен, издржлив заклучувачки механизам со 
дебелина од 10 mm.

Шифра *

1400835         20

Шифра * 

1400836 20

Пиштол за PUR Пена - Hoegert

• Тело изработено од високо квалитетен 
алуминиум.

• Ергономски систем за прилагодување 
кој овозможува истовремено дозирање и 
регулирање на протокот со едната рака.

• Прецизна метална млазница која овозможува 
работа до 100.000 циклуси без протекување.

• Едноставен систем за расклопување за лесно 
чистење.
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Алати 14

Шифра *

1400854 20

Пиштол за дување за на компресор - Hoegert

• Кратка и долга млазница.
• Максимален влез на притисок од 87 PSI / 6 BAR.
• Должина на млазницата: 26,5 mm / 127,0 mm.
• Дијаметар на млазницата: 2.0 mm / 3.6 mm.
• Брза спојка 1/4.
• Универзална употреба - компатибилна со секое 

црево и компресор.
• Рачка која не се лизга.
• Ергономски дизајн.

Шифра * L Приклучок

1400851 5m

1/4”

50

1400852 10m
25

1400853 15m

PU црево за компресор - Hoegert

• Изработено од полиуретан.
• Голема флексилност и голема 

издржливост.
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Алати14
Бургија за метал HSS - Hoegert

Бургија за метал Cobalt - Hoegert

Шифра * Ф

1400855 2mm x 49mm

50

1400856 3mm x 61mm

1400857 3.2mm x 65mm

1400858 3.5mm x 70mm

1400859 4mm x 75mm

1400860 4.2mm x 75mm

10

1400861 4.5mm x 80mm

1400862 5mm x 86mm

1400863 6mm x 93mm

1400864 8mm x 117mm

1400865 9mm x 125mm

1400866 10mm x 133mm

Шифра * Ф

1400867 3mm x 61mm

1

1400868 3.2mm x 65mm

1400869 3.5mm x 70mm

1400870 4mm x 75mm

1400871 4.5mm x 80mm

1400872 5mm x 86mm

1400873 6mm x 93mm

1400874 8mm x 117mm

1400875 10mm x 133mm

• Изработени од многу издржлив 
челик.

• Применета технологија на остри 
делови со двојни точки  каде се 
овозможува самоцентрирање.

• Произведени во согласност со 
германскиот DIN 338 стандард.

• Изработен од многу издржлив M35 
челик за високи брзини со додаток 
на кобалт од 5%.

• Прецизно направени и заострени.
• Користи специјализиран пресек за 

да обезбеди самоцентрирање.
• Произведени во согласност со 

германскиот DIN 338 стандард.

Со скенирање на QR кодот 
можете да ги погледнете 
видеата за Hoegert.
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Алати 14
Бургија за дрво - Hoegert

• Самоцентрирачки врв што спречува 
лизгање.

• Изработени од висококвалитетен 
челик.

• Долготрајни.

Шифра * Ф

1400876 3 x 60mm

60

1400877 4 x 70mm

1400878 5 x 85mm

1400879 6 x 90mm

1400880 7 x 105mm

1400881 8 x 110mm

1400882 10 x 120mm

Шифра * Опис Ф

1400094         за екцентри 15mm
10

1400095         за шарки 35mm

Глодало - Hoegert

• Изработено од 
висококвалитетен 88 HRC 
челик.

• Зголемена јачина на краевите 
од глодалото со волфрам.

• Изработено од 
висококвалитетен челик со 
дополнителна облога од 8% 
кобалт.

• Специфичниот распоред на 
запците овозможува лесна 
изработка на отвори во 
повеќе материјали

  ( дрво, метал, пластика и др. )

Шифра * Опис Ф

1400883
круна за 

отвор
19mm

10
1400886

бургија за 
центрирање

14 - 30mm

Шифра * Опис Ф

1400884 круна за 
отвор

60mm 10

1400885 80mm 5

1400887
бургија за 

центрирање
32-152mm 10

Круна за дрво,метал, пластика - Hoegert

Бургија за центрирање Круна за отвор
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Алати14
Пила за убодна пила за сечење на кривини - Hoegert

Шифра

1400905 25

• Сетот се состои од 2 ком.

Пила за убодна пила за сечење на кривини - Hoegert

Шифра

1400822 25

• Сетот се состои од 2 ком.

Пила за убодна пила за сечење на кривини - Hoegert

Шифра

1400906 25

• Сетот се состои од 2 ком.

Пила за убодна пила BiMetal - Hoegert

Шифра

1400824 25

• Сетот се состои од 2 ком.
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Алати 14

Шифра * Ф L

1400845 4mm

72mm
50

1400826 6mm

1400842 8mm

1400825 10mm 90mm

Бургија за стакло и плочки - Hoegert

• Заострената форма на врвот спречува 
пролизгување и не бара центрирање.

Шифра Димензија

1400187 12''

11400808 14''

1400809 16''

Кутија за шрафови - Hoegert

• Херметичко затворање со што се спречува 
мешање на шрафовите.

• Приспособливи прегради што формираат 
делови за складирање на шрафовите.

Шифра Димензија Макс. носивост

1400185 18'' 12kg

11400186 22'' 22kg

1400810 25'' 27kg

Кутија за алат - Hoegert 



Алуминиумски и метални скали на преклоп за домашна употреба14

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk32

Алуминиумски и метални скали - Hailo

Сега се е достапно !

> Лесни за одржување. 
 
> Лесни за складирање.

> Широки скалила.

> Нелизгава површина. 
 
> Безбедни за користење.
 
> Широка примена.

 made in
Germany

L60 Standardline
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14Алуминиумски скали за професионална и домашна употреба

Скали за домашна употреба

Скали за професионална и домашна употреба

Мултифункционалните скали од Hailo ќе Ви помогнат 
работата да ја завршите безбедно и ќе Ви овозможат 
лесен пристап. Голема предност кај овие скали е тоа 
што лесно може да се трансформираат во едеинечна, 
двојна или двојна скала со продолжување, што ги прави 
погодни за секоја примена.

Сега сите домашни поправки можете да ги звршите 
лесно и безбедно. Овие скали ќе Ви овозможат лесен 
пристап, удобно користење благодарејќи на широките 
и нелизгави скалила како и простор за складирање на 
алатот.

Безбедноста пред се !

Лесен пристап !



Алуминиумски и метални скали на преклоп за домашна употреба14

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk34

Алуминиумска скала Mini Comfort - Hailo

• Широки скалила со нелизгава површина.
• Лесна за одржување и складирање.
• Рачка која придонесува полесно отворање и затворање на скалата, и 

помага при пренос. 
• Завршеток на ногарката, кој што придонесува за стабилноста на скалата.

подлога против 
пролизгување

подлога против 
пролизгување

Шифра Скалила Носивост
Димензии 
на скали

Работна
висина

Боја

1400891 2 150kg 600 x 460 x  65mm 2200mm алуминиум

2200mm

2150/2350mm

600mm

470mm
680mm

460mm

195mm 195mm

65mm>

> >

>

>
>

>

>

> >

>
>

> >

Технички информации

Технички информации

Шифра Скалила Носивост
Димензии 
на скали

Работна
висина

Боја

1400913 2
150kg

470  x 410 x 195mm 2150mm
алуминиум

1400914 3 680 x 440 x 200mm 2350mm

Алуминиумска скала D60 Standardline, двострана - Hailo

• Практична двострана скала.
• Алуминиумски скалила со нелизгава површина.
• Завршеток на ногарката, кој што придонесува за стабилноста на скалата.1400913

1400914

 made in
Germany

 made in
Germany
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2440mm

2250mm

575mm

500mm 40mm
> >

>

> >
>

Технички информации

Технички информации

• Практична еднострана скала која што може да се вгради во цоклата на кујната. 
• Гумен завршеток на ногарките на скалата кои го спречуваат пролизгувањето и 

придонесуваат за стабилност на скалата.

Метална скала MK60 Standardline - Hailo

Метална скала Stepfix - Hailo

• Лесно пренослива со практична рачка.
• 2 широки скалила со нелизгава површина.
• Заштита за собирање на скалата при работа.

Шифра Скалила Носивост
Димензии 
на скали

Работна
висина

Боја

1400894 2 150kg 575 x  500 x  40mm 2440mm
бела/

антрацит

Шифра Опис Скалила Носивост Димензија
Работна
висина

Боја

1400953 скала 2 150kg 403 x 387 x 380mm 2250mm антрацит

1400954
држач за 

цокла
/ / 357 x 130 x 41mm / сива

1400955
држач за на 

ѕид
/ / 144 x 37 x 30mm / антацит

 made in
Germany

 made in
Germany
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Алуминиумска скала L60 Standardline - Hailo

• Скалила со нелизгава површина со ширина од 80mm.
• Помошен дел на кој може да го оставите алатот.
• Завршеток на ногарка кој е лесен за менување.

Шифра Скалила Носивост
Димензии на скали

A x B x C
Работна
висина

Боја

1400924 3

150kg

1360  x 420 x 130mm 2630mm

алуминиум

1400897 4 1590 x 450 x 130mm 2850mm

1400925 5 1820 x 480 x 130mm 3070mm

1400926 6 2060 x 500 x 130mm 3280mm

1400927 7 2300 x 530 x 130mm 3500mm

1400928 8 2530 x 560 x 130mm 3720mm

работна
висинаA

B C> >

>

> >
>

Технички информации
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Germany
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Алуминиумска скала L100 Topline - Hailo

• Скалила со нелизгава површина со ширина XXL ( 130mm ).
• Дополнителена рачка која се извлекува и овозможува поголема стабилност и 

поголем простор за колената.
• Помошен дел на кој може да го оставите алатот.

Шифра Скалила Носивост
Димензии на скали

A x B x C
Работна
висина

Боја

1400958 3

150kg

1400  x 420 x 170mm 2630mm

алуминиум/
антрацит

1400959 4 1630 x 450 x 170mm 2850mm

1400960 5 1870 x 480 x 170mm 3070mm

1400961 6 2100 x 500 x 170mm 3280mm

1400962 7 2340 x 530 x 170mm 3500mm

1400963 8 2570 x 560 x 170mm 3720mm

работна
висинаA

B C> >

>

> >
>

Технички информации

 made in
Germany
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Троделна телескопска алуминиумска скала S100 Profilot - Hailo

 made in
Germany

• LOT систем кој овозможува нивелација на нерамна површина до 150mm со помош 
на педала.

• Широка примена на скалата: 
- единечна со 3 нивоа на продолжување, 
- двојна, 
- двојна со продолжување.

• Скалата има 2 ногарки со нелизгава површина и 2 големи стабилни ногарки со 
можност за подесување на нерамни површини.

Шифра Тип Скалила Носивост
Димензии на скали

A x B x C
Боја

1400969 L 2 x 6 + 1 x 5

150kg

1900 x 480 x 190mm

алуминиум1400970 XL 2 x 9 + 1 x 8 2740 x 480 x 190mm   

1400971 XXL 3 x 12 3600 x 480 x 210mm 

Попречна ногарка со гумена 
нелизгава површина

Голема предност кај оваа скала е тоа што може да се употребува при 
нерамни површини до 150mm благодарејќи на LOT системот.

Флексибилно подесување на 
скалата до 540mm.

Долги скалила со 
нелизгава површина

Безбедносен механизам 
за заклучување

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за скалата S100 Profilot.

https://shop.novomak.com/
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Единечна скала со 3 
нивоа на продолжување

Двојна скала Двојна скала 
со продолжување

Технички информации

Единечна скала со 3 
нивоа на продолжување

Двојна скала Двојна скала 
со продолжување

Технички информации

Единечна скала со 3 
нивоа на продолжување

Двојна скала Двојна скала 
со продолжување

Технички информации

S100 Profilot L

S100 Profilot XL

S100 Profilot XXL
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Четириделна алуминиумска скала M60 - Hailo

Шифра Скалила Носивост
Должина на 

единечна скала
Должина на 
двојна скала

Должина на
скеле

Димензии на скали
A x B x C

Боја

1400972 4 x 3 150kg 3320mm 1690mm 910mm 920 x 370 x 270mm алуминиум

• Широка примена на скалата: 
- единечна, 
- двојна, 
- работна платформа (скеле).

• 2 метални нелизгави површини за поставување на работна 
платформа.

• Компактна собрана димензија на скалата.

Единечна скала Двојна скала Работна платформа 
(скеле)

Единечна скала Двојна скала Работна платформа 
(скеле)

Технички информации

 made in
Germany
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Телескопска алуминиумска скала T80 Flexline 260 - Hailo

Шифра Скалила Носивост
Должина на 

собрана скала
Должина на 

пуштена скала
Димензии на скали

A x B x C
Работна висина Боја

1400973 9

150kg

940mm 2640mm 940 x 460 x 80mm 3400mm

алуминиум1400974 11 1020mm 3220mm 990 x 470 x 90mm 3950mm

1400975 13 1110mm 3800mm 1080 x 480 x 100mm 4500mm

• Лесно подесување на висината на скалата.
• Лесно и безбедно собирање и пуштање.
• Индикатор на секое скалило за заклучена/отклучена скала.
• Гумена подлога за стабилен контакт со ѕидот.

Механизам за отклучување Индикатор на секое скалило 
за заклучена/отклучена скала

Безбедно растојание помеѓу 
скалилата при собрана скала

1400973 1400974 1400975

Технички информации

 made in
Germany
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Алуминиумска скала на преклоп M80 - Hailo

• Широка примена на скалата: 
- единечна, 
- двојна, 
- двојна скала со висинско подесување.

• Лесно подесување на висината на скалата.
• Лесно преклопување на скалата со механизам за заклучување.

Шифра Скалила Носивост
Должина на 

единечна скала
Должина на 
двојна скала

Димензии на скали
A x B x C

Боја

1400976 4 x 3

150kg

2830mm 1430mm 940 x 540 x 190mm

алуминиум/
црна

1400977 4 x 4 3490mm 1700mm 1220 x 590 x 190mm

1400978 4 x 5 4610mm 2230mm 1500 x 620 x 190mm

1400976 1400977 1400978

Технички информации

Единечна скала Двојна скала Двојна скала со
висинско подесување

 made in
Germany
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Алуминиумска скала на преклоп M80 - Hailo

• Широка примена на скалата: 
- единечна, 
- двојна, 
- двојна скала со висинско подесување.

• Лесно подесување на висината на скалата.
• Лесно преклопување на скалата со механизам за заклучување.

Шифра Скалила Носивост
Должина на 

единечна скала
Должина на 
двојна скала

Димензии на скали
A x B x C

Боја

1400979 4 x 6 150kg 5660mm 2850mm 1670 x 660 x 250mm
алуминиум/

црвена

Технички информации

Единечна скала Двојна скала Двојна скала со
висинско подесување

 made in
Germany
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Телескопска алуминиумска скала S80 Profistep Duo - Hailo

Шифра Скалила Носивост
Должина на 

собрана скала
Должина на 

пуштена скала
Димензии на скали

A x B x C
Работна висина Боја

1400980 2 x 9 

150kg

2550mm 4090mm 2550 x 410 x 140mm 5150mm

алуминиум
1400981 2 x 12  3440mm 5750mm 3440 x 410 x 140mm 6750mm

1400982 2 x 15 4270mm 7380mm 4270 x 510 x 160mm 8400mm

1400983 2 x 18 5120mm 8460mm 5120 x 410 x 160mm 9500mm

• Практичен механизам за заклучување.
• Лесно висинско подесување на висината.
• Широки и стабилни скалила.
• Попречна стабилна ногарка со гумена подлога.

Широки и цврсти скалила Стабилна нелизгава површина Механизам за заклучување

Технички информации

1400983140098214009811400980

 made in
Germany
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Алуминиумска скала S60 Profistep Uno - Hailo

1400984 1400985 1400986 1400987 1400988

Технички информации

Шифра Скалила Носивост
Димензии на скали

A x B x C
Работна
висина

Боја

1400984 6

150kg

1710 x 340 x 80mm 2700mm

алуминиум

1400985 9 2550 x 340 x 80mm 3500mm

1400986 12 3390 x 340 x 110mm 4300mm

1400987 15 4230 x 340 x 110mm 5150mm

1400988 18 5070 x 340 x 110mm 5950mm

 made in
Germany
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Платформа за скали TP1 - Hailo

Шифра Носивост Димензија на поставување
Димензија на 

платформа H x W x D
Боја

1400989 150kg 540 - 740 x 1000 - 1200mm 930 x 750 x 60mm
црна/

алуминиум

• Може да се користи како работна платформа или 
како подлога за поставување на сите единечни или 
двојни Hailo скали.

• Може да се постави на прави или спирални скали.
• Нелизгава подлога.
• Лесно за транспорт со помош на 2 вградени рачки.
• Лесно подесување на висината и должината на 

платформата.
• 4 стабилни нелизгави ногарки.
• Вградена либела.
• Компактни димензии за складирање.

Собрана платформа Пуштена платформа

Технички информации

Странично подесувањеВисинско подесување

1. Прави скали. 
2. L спирални скали.
3. L прави скали.

4. П спирални скали 
5. П прави и спирални   
    скали.

Типови на скали на кој може да се постави платформата

Нелизгави ногарки Вградена либела

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за платформата TP1.

 made in
Germany
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14

Шифра W L T Боја

1300108 500mm 175m 21µm транспарентна 6

Стреч фолија

Шифра W L

1400194        1000mm 100m 1

Шифра W L T

1400192         
1100mm 25m

2mm
1

1400193         3mm

Шифра W L T

1400951        45 x 45mm 2100mm 2mm 100

Воздушеста фолија за амбалажирање 

Филц за амбалажирање 

Картонски аголник за заштита

Опрема за амбалажирање
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Забелешки
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Забелешки
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