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ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 
 

 
ЦЕНОВА ЛИСТА 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА 

 

 
 

Инструменти за сваляне на изолация 

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

Продажна 
цена 
с ДДС 

1 K169501SB 

Универсален инструмент за заголване  
на кабели ErgoStrip, дясна ръкохватка 
135мм, с фиксатор 

 

86.84 лв. 104.21 лв. 

2 K169502SB 

Универсален инструмент за заголване  
на кабели ErgoStrip, лява ръкохватка 
135мм, с фиксатор 

 

86.84 лв. 104.21 лв. 

3 K1685125SB 

Инструмент за заголване на кабели,  
с телескопичен нож, за изолация  
Ø8-13мм, червена ръкохватка 125мм,  
с фиксатор 

 

98.57 лв. 118.28 лв. 

4 K1680125SB 
Инструмент за заголване на кабели,  
за изолация Ø8-13мм,  
червена ръкохватка 125мм, с фиксатор 

 

52.61 лв. 63.13 лв. 

5 K1665125SB 
Инструмент за заголване на LAN кабели, 
сива ръкохватка 125мм, с фиксатор 

 

97.01 лв. 116.41 лв. 

6 K1664125SB 

Инструмент за заголване на плоски  

и кръгли кабели, червена ръкохватка 
125мм, с фиксатор 

 

55.35 лв. 66.42 лв. 

7 K166005SB 

Инструмент за заголване  

на коаксиални кабели (RG58, RG59, 
RG62), черна ръкохватка 105мм,  

с отваряща пружина  

40.39 лв. 48.47 лв. 

8 K166006SB 

Инструмент за заголване  

на коаксиални кабели (RG6, RG7, RG11, 
RG59), червена ръкохватка 125мм,  

с отваряща пружина  

31.00 лв. 37.20 лв. 
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Заголващи клещи 

No. Код Наименование на стоките Изображение 

Продажна 
цена 

без ДДС 

Продажна 
цена 

с ДДС 

1 K1262180SB 

Клещи заголващи автоматични,  

черно-фосфатирани, жило Ø0.2-6мм, 
ръкохватка 180мм, с отваряща пружина 

 

84.59 лв. 101.51 лв. 

2 K1240200 

Клещи заголващи саморегулиращи, 
черно-фосфатирани, жило Ø0.03-10мм, 
ръкохватка 200мм, с отваряща пружина 

 

149.62 лв. 179.54 лв. 

3 K1264180 

Клещи заголващи автоматични,  

черно-фосфатирани, плосък кабел  

Ø0.75-2.5мм, ръкохватка 180мм,  

с отваряща пружина  

162.73 лв. 195.28 лв. 

4 K1242195 

Клещи заголващи саморегулиращи 
MultiStrip, черно-фосфатирани,  

жило Ø0.03-10мм,  

черно-червена ръкохватка 195мм,  

с пружина  

198.81 лв. 238.57 лв. 

5 K1252195 

Клещи заголващи саморегулиращи 
PreciStrip, черно-фосфатирани,  

жило Ø0.08-16мм,  

черно-червена ръкохватка 195мм 
 

212.40 лв. 254.88 лв. 

6 K1272190 
Клещи заголващи автоматични NexStrip, 
синьо-червена ръкохватка 190мм 

 

276.16 лв. 331.39 лв. 

7 K1107160 

Клещи заголващи универсални, 
хромирани, жило Ø5-10мм, VDE 1000V 
гумирана червена ръкохватка 160мм,  

с отваряща пружина  

82.34 лв. 98.81 лв. 

8 K1106160 

Клещи заголващи универсални, 
хромирани, жило Ø5-10мм, VDE 1000V 
жълто-червена ръкохватка 160мм,  

с отваряща пружина  

67.18 лв. 80.62 лв. 

9 K1346165 

Клещи заголващи и резачки, хромирани, 
изолация до Ø10мм, VDE 1000V  

жълто-червена ръкохватка 165мм  

99.94 лв. 119.93 лв. 

10 K1366180 

Клещи заголващи и кабелни ножици 
StriX, хромирани, жило Ø50мм,  

VDE 1000V жълто-червена ръкохватка 
180мм  

123.32 лв. 147.98 лв. 

11 K1101160 

Клещи заголващи универсални,  

жило Ø5-10мм,  

червена ръкохватка 160мм,  

с отваряща пружина  

41.56 лв. 49.87 лв. 
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12 K1112160 

Клещи заголващи универсални,  

жило Ø5-10мм,  

синьо-червена ръкохватка 160мм 

 

49.09 лв. 58.91 лв. 

13 K1102160 

Клещи заголващи универсални,  

жило Ø5-10мм,  

синьо-червена ръкохватка 160мм,  

с отваряща пружина 

50.17 лв. 60.20 лв. 

14 K1105160 

Клещи заголващи универсални, 
хромирани, жило Ø5-10мм,  

синьо-червена ръкохватка 160мм,  

с отваряща пружина  

58.67 лв. 70.40 лв. 

15 K1342165 

Клещи заголващи и резачки,  

изолация до Ø10мм,  

синьо-червена ръкохватка 165мм 

 

88.31 лв. 105.97 лв. 

16 K1345165 

Клещи заголващи и резачки, хромирани, 
изолация до Ø10мм,  

синьо-червена ръкохватка 165мм 

91.83 лв. 110.20 лв. 

17 K1362180 

Клещи заголващи и кабелни ножици 
StriX, жило Ø50мм,  

синьо-червена ръкохватка 180мм 
 

108.35 лв. 130.02 лв. 

18 K1182130 

Ножици заголващи за електроника,  

жило Ø0.03-1мм,  

синьо-червена ръкохватка 130мм,  

с отваряща пружина  

94.37 лв. 113.24 лв. 

19 K1192140 

Клещи заголващи за електроника,  

жило Ø0.1-0.8мм,  

синьо-червена ръкохватка 140мм,  

с отваряща пружина  

113.05 лв. 135.66 лв. 

20 K1211180 

Клещи заголващи прецизни,  

жило Ø0.5-2мм,  

червена ръкохватка 180мм,  

с отваряща пружина 

 

146.00 лв. 175.20 лв. 

21 K1221180 

Клещи заголващи прецизни,  

жило Ø0.5-6мм,  

червена ръкохватка 180мм,  

с отваряща пружина 

147.57 лв. 177.08 лв. 

22 K121202 

Клещи заголващи прецизни,  

жило Ø0.03-2.08мм,  

синьо-червена ръкохватка 195мм,  

с отваряща пружина 

 

301.88 лв. 362.26 лв. 

23 K121206 

Клещи заголващи прецизни,  

жило Ø0.14-6мм,  

синьо-червена ръкохватка 195мм,  

с отваряща пружина 

298.46 лв. 358.15 лв. 

24 K121211 

Клещи заголващи прецизни,  

жило Ø1.5-6мм,  

синьо-червена ръкохватка 195мм,  

с отваряща пружина 

298.46 лв. 358.15 лв. 
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25 K121210 

Клещи заголващи прецизни,  

жило Ø2.5-10мм,  

синьо-червена ръкохватка 195мм,  

с отваряща пружина 

 

298.46 лв. 358.15 лв. 

26 K121212 

Клещи заголващи прецизни,  

жило Ø4-10мм,  

синьо-червена ръкохватка 195мм,  

с отваряща пружина 

298.46 лв. 358.15 лв. 

 

Резервни челюсти и остриета 

No. Код Наименование на стоките Изображение 

Продажна 
цена 

без ДДС 

Продажна 
цена 

с ДДС 

1 K110901 
Резервен комплект болт и гайка за клещи 
заголващи универсални (K110x160) 

 

4.30 лв. 5.16 лв. 

2 K126921 
Резервна челюст за клещи заголващи 
автоматични (K1262180), жило Ø0.2-6мм 

 

24.74 лв. 29.69 лв. 

3 K16690601 

Резервно острие за инструмент  

за заголване на коаксиални кабели 
(K166006SB) 

 

11.93 лв. 14.32 лв. 

4 K1219180 
Резервна челюст за клещи заголващи 
прецизни (K1211180), жило Ø0.5-2мм 

 

30.71 лв. 36.85 лв. 

5 K1229180 
Резервна челюст за клещи заголващи 
прецизни (K1221180), жило Ø0.5-6мм 

 

29.04 лв. 34.85 лв. 

6 K124901 

Резервна челюст за клещи заголващи 
саморегулиращи (K1240200),  

жило Ø0.03-10мм 
 

38.24 лв. 45.89 лв. 

7 K125901 

Резервна челюст за клещи заголващи 
саморегулиращи (K1250200),  

жило Ø2.5-16мм 

 

44.50 лв. 53.40 лв. 

8 K124921 
Резервна челюст за клещи заголващи 
саморегулиращи MultiStrip (K1242195), 
жило Ø0.03-10мм 

 

37.94 лв. 45.53 лв. 

9 K124931 

Резервна челюст за клещи заголващи 
саморегулиращи (K1252195),  

жило Ø0.08-16мм 

39.90 лв. 47.88 лв. 

10 K126931 
Резервна челюст за клещи заголващи 
автоматични (K1264180), плосък кабел 
Ø0.75-2.5мм 

 

61.41 лв. 73.69 лв. 



* Всички цени са в български лева без ДДС. 
** Ценовата листа е валидна от 1.04.2023г.  
*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение. 

Страница 5 от 5 

11 K121902 
Резервна челюст за клещи заголващи 
прецизни (K121202), жило Ø0.03-2.08мм 

 

144.54 лв. 173.45 лв. 

12 K121906 
Резервна челюст за клещи заголващи 
прецизни (K121206), жило Ø0.14-6мм 

 

144.54 лв. 173.45 лв. 

13 K121911 
Резервна челюст за клещи заголващи 
прецизни (K121211), жило Ø1.5-6мм 

 

144.54 лв. 173.45 лв. 

14 K121910 
Резервна челюст за клещи заголващи 
прецизни (K121210), жило Ø2.5-10мм 

 

144.54 лв. 173.45 лв. 

15 K121912 
Резервна челюст за клещи заголващи 
прецизни (K121212), жило Ø4-10мм 

 

144.54 лв. 173.45 лв. 

 
 
 

 От артикулите, маркирани с посочения знак, се поддържат складови наличности.  
 Артикулите, които нямат посочения знак, се доставят само по заявка от клиент.  
 
 

За повече информация и въпроси сме на разположение. 


