
КОМПЛЕТ ИМБУС КЛУЧЕВИ
Овој преклоплив сет со имбус 
клучеви во 8 различни големини 
доаѓа во компактна кутија, 
исклучително лесна за употреба. 
Погоден за употреба во секоја 
пригода.
Преклопни имбус клучеви во 8 големини
Дијаметар: 1,5 - 8 мм

ЏЕБЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН
АЛАТ СО 5 ДЕЛА
Направен од исклучително трaен
нерѓосувачки челик. Лесен и
флексибилен со разновидна
употреба благодарение на
вклучените алатки.
5 променливи делови
Шестоаголна глава за
навртки и завртки
Штрафцигер со шестоаголник - 3
парчиња.
Рамен и Филипс одвртувачи - 2
парчиња.
Отворач

АЛАТКА КАРАБИНИЕР
Лесен и силен, направен од
нерѓосувачки челик со црна
надворешнст и анодизирана рачка 
од
алуминиум.
Нож
Алатка за кршење стакло
Отворач
Рамен штрафцигер
Штрафцигер Филипс

МУЛТИ АЛАТКА СО ФРАНЦУСКИ КЛУЧ
И ЛЕД СВЕТИЛКА
Поседува 8 алатки и 15 различни
додатоци во рамките на едно
многу компактно и цврсто тело.
Овој универзален и лесен производ е
совршен за Вашата кутија со алати,
дома или во вашиот автомобил.
LED индикатор
Француски Клуч
Нож
Отворач
Отварач за конзерви
Комплет клучеви со 5 големини
Нож со заби
Рамен штрафцигер
Група битови
Држач за битови

75%
ПоПуст до

УЖИВАЈТЕ!

Промоцијата трае од  
02.11.2020 - 31.01.2021.  

со 20 ВЕРНА поени -60%: 

19900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 499,50 ден.

со 20 ВЕРНА поени -50%: 

59900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1199,50 ден.

со 20 ВЕРНА поени -75%: 

24900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 999,50 ден.

со 20 ВЕРНА поени -60%: 

119900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2999,50 ден.

Посебни поволности за членовите на ВЕРНА
програмата за лојалност во текот на ВЕРНА
промоцијата на квалитетните Blaupunkt производи

• Со Вашите веќе стекнати ВЕРНА поени добивате 
можност да ги купите овие производи со неверојатен 
попуст до 75%.

• Со секои 20 ВЕРНА поени стекнувате можност за 
купување на еден од промотивните производи по 
повластена цена.

• Количествата на промотивните производи се 
ограничени. Во случај кога во текот на промоцијата ќе се 
исцрпат количините на било кој производ, организаторот 
го задржува правото да ја продолжи промоцијата со 
преостанатите производи. Повеќе детали за условите 
на промоцијата ќе најдете на веб-страниците www.
makpetrol.com.mk и www.verna.mk, како и на бензинските 
станици на МАКПЕТРОЛ.

• МАКПЕТРОЛ го задржува правото да ја прекине 
промоцијата доколку дојде до исцрпување на 
количините, со тоа што истото претходно ќе го објави на 
наведенитте веб-страници и на бензинските станици на

Промоцијата трае од 02.11.2020 до 31.01.2021.



БЕЗЖИЧЕН ШТРАФЦИГЕР 3,6 V  
(ЈОН ЛИТИУМСКA БАТЕРИЈА)  
+ 6 БИTOBИ
Неопходна алатка за секој домашен
мајстор! Лесен за употреба и компактен,
идеален и за напредните и за корисници
почетници. На дното на рачката има
и LED индикатор за работа при слаба
осветленост. Трансформирањето на
рачката ја прави алатката исклучително
универзална: Може да се ротира така да
инструментот може да биде во форма на
L или I.
Напон 3,6 V
Литиум-јонска батерија
Вртежен момент 4,5 Nm
15 + 1 поставки за отпорност на вртежен момент
Трансформабилна рачка
Алатката претворете ја во форма на I или L
LED индикатор
Вграден на дното на рачката
Време на полнење: 3 - 5 часа

БОРМАШИНА НА БАТЕРИИ 10,8 V
(ЈОН ЛИТИУМСКA БАТЕРИЈА)  
Идеална алатка за дупчење и навртување,
благодарение на поставките за 17 + 1 позиции
на вртежен момент и 2 брзини. Овозможува идеална
употреба на соодветен вртежен момент и брзина
на ротација за совршено дупчење на сите видови
материјали.
Напон 10,8 V
Литиум-јонска батерија
Вртежен момент 25 Nm
Поставки за отпорност на вртежен момент 17 + 1
2 степенa за брзина
0 - 350 вртежи во минута /  
0 - 1300 вртежи во минута
Фytep без клуч
до 10 мм

УДАРНА БОРМАШИНА 710 W
Оваа електрична алатка може да 
се користи за дупчење дрво, метал или 
пластика, како и за ударно дупчење во 
камен, бетон или челик. 
Користете ја за длабоки дупки
и за навојни врски, за дупчење
во различни материјали
Моќност 710 W
Функции
Ударна бормашина или бормашина 
Прекинувач
со повеќе поставки за брзина
Футер без клуч 
до 13 мм

СЕТ АЛАТИ
(35 БИТОВИ + 9 НАСАДНИ 
КЛУЧЕВИ)
Нуди широк спектар на употреба. 
Едноставна алатка за различна употреба. 
Интелигентен и воедно 
едноставен механизам со 3 позиции. 
Облога за отпорност од корозија. 
Во ергономската рачка со простор за 
складирање се крие држач за магнетски 
бит за складирање на 35 продолжетоци и 
9 насадни клучеви со адаптер.
Штрафцигер со рaчкa 
со механизам за крцкање со 3 позиции  
Ергономска рачка
со оддел за складирање
Држач за магнетни делови
35 продолжетоци и 9 насадни клучеви  
со адаптер.

КОМПЛЕТ ГЕДОРА (СЕТ СО 20 НАСАДНИ 
БИТОВИ + 8 КЛУЧЕВИ)
Идеален сет со алатки кој вклучува 28 
бита за сите мали поправки и активности 
со кои се соочувате секој ден. Тој е мал, 
но доволно силен и прецизен за да ви 
помогне лесно во сите задачи.
Краток штрафцигер за одвртување
Компактен дизајн
Држач за магнетни битови
20 насадни битови + 8 насадни клучеви 
Клучеви: 4 - 11 мм

КОМПЛЕТ ПРОДОЛЖЕТОЦИ 
ЗА ОДВРТУВАЧ - 33 ДЕЛА (32 
ПРОДОЛЖЕТОЦИ + 1 МАГНЕТЕН 
ДРЖАЧ)
Овој сет Ви обезбедува сè што 
Ви треба за каква било работа што треба 
да ја направите.
32 дела + магнетски држач
Клучеви: 3 - 7 мм

КОМПЛЕТ БУРГИИ - 15 ДЕЛА 
Комплетот вклучува 15 
универзални елементи.
Бургиите се обложени со 
титаниум нитрит, издржливи 
до шест пати повеќе од 
стандардните челични бургии. 
Рабовите за сечење остануваат 
остри долго време, а облогата го 
намалува триењето.
HSS со титаниумско обложување
4241 спирални бургии - 15 парчиња 
Дијаметар: 1,5 - 10 мм
Обложување на титаниум нитрит 
Намалено триење и зголемена 
издржливост и острина

СЕТ ОДВРТУВАЧИ + LED 
СВЕТИЛКА (8 ПРОДОЛЖЕТОЦИ  
ЗА ОДВРТУВАЧ) 
Комплетот вклучува 8 најчесто 
користени продолжетоци. Мал и 
практичен, може да се закачи на 
ремен од панталоните. Исто така 
има и LED светилка за работа при 
слабо светло.
Бит кутија со LED светло
Битови за штрафцигер 25 мм, 8 
парчиња. Со слотови: 5 mm, 6 mm

со 20 ВЕРНА поени -50%: 

249900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 4999,50 ден.

со 20 ВЕРНА поени -50%: 

149900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2999,50 ден.

со 20 ВЕРНА поени -70%: 

74900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2499,50 ден.

со 20 ВЕРНА поени -60%: 

39900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 999,50 ден.

со 20 ВЕРНА поени -60%: 

19900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 499,50 ден.

со 20 ВЕРНА поени -50%: 

199900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 3999,50 ден.

со 20 ВЕРНА поени -65%: 

49900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1449,50 ден.

со 20 ВЕРНА поени -60%: 

49900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1249,50 ден.


