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Speciální nástroje / PSA

• Nástroje pro práci 
se dřevem 

• Sekáče se zkosenou 
hranou

• Vrtáky do dřeva
• Ruční pily

• Hasák 
• Kleště speciální 
• Čističe/řezače trubek
• Nástroje na řezání závitů
• Řezací stroje a potrubí

• Břity • Odizolovací nářadí
• Nůžky na kabely 
• Krimpovací kleště  

a krimpovací nástroje
• Koncové dutinky kabelu
• Kapesní svítilny • Šroubovák 

se zkoušečkou napětí

• Elektronické nástroje 
• Uchopovací kleště 

a pinzety
• Řada ESD

• Lžíce a špachtle
• Potřeby pro lakování 
• Lepicí pásky 
• Lopaty a smetáky

• Bezpečnost na pracovišti 
• Výrobky pro péči 

o pokožku 
• První pomoc
• Pracovní oděvy
• Bezpečnostní pracovní 

obuv

• Ultrazvuková zařízení 
• Čisticí prostředky 
• Olejový sorbent
• Speciální spreje Carmba
• Lepidla a silikony

62.1 – 62.68

61.3 – 61.18

63.1 – 63.20

66.1 – 66.14

67.1 – 67.6

68.1 – 68.26

69.1 – 69.20
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Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Naši dodavatelé 
SPECIÁLNÍCH NÁSTROJŮ / PSA:
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Skládací dílenský stůl
ß
Provedení
-Svařovaný, velký rám z ocelových trubek
- Bezpečná opora pro nohy díky protiskluzovým

plastovým nožičkám i při práci se svěrákem
- Vodotěsný lepený panel z laminovaného dřeva na

všech stranách s ochranou ocelových hran
- Rychlé nastavení, bez klínů, čepů nebo šroubů
- Lze složit pro účely přepravy

61004

                                                                                                                                                                                        
                V x Š x H        Tloušťka panelu                Barva                                                                  61004            …
                         mm                             mm                                                                                                    €                
    840 x 1000 x 700                                   30                  Antracitově šedá, tepaná                                                                 101

61004

                                                                                                                                                                                        
  Pro prům. trubky              Délka           Délka řetězu               Hmotnost                                        61035            …
                  palcový                  mm                         mm                  přibl. kg                                               €                
                    3/8 - 4.                 300                             450                            0,82                                                             101

Lehké řetězové kleště
Provedení
- Dvojitá rukojeť ve tvaru T a uchopovací čelist

kovaná z jediného kusu
- Plně temperované, kalené ozubení, modrý

emailový lak
- Řetěz s čepem o délce 450 mm

Použití
Ideální pro použití ve zvláště stísněných prostorech.
Možnost práce s ráčnou.

Kvalita
Chrom-vanadová ocel 31 Cr V3.

61035

61035

Jednoruční hasáky
61031 102–107+302–303

61031 201-203

Provedení
- Přímý tvar
- Vyměnitelné čelisti z legované nástrojové oceli
- Rychlé přestavení díky stupnici na horní straně

háčkových čelistí
- Řáčnová práce díky pohyblivým pružinovým

hákovým čelistem
- Nastavení pomocí rýhované matice

Použití
Pro náročné instalační práce.

61031 102–107+302–303
j
Provedení
- Rukojeť z tvářné litiny

61031 201-203
Provedení
- Rukojeť z kujné litiny

61031 401-407
j
Provedení
- Hliníková rukojeť
- Téměř o 40 % lehčí než srovnatelné litinové

hasáky

                                                                      61031 102-303        61031 401-407                               j                                                                               j                
  Pro trubky do prům.         Délka                       Hmotnost               Hmotnost                                   61031            …                      61031            …                   61031            …
                       palcový           mm                          přibl. kg                  přibl. kg                                           €                                              €                                           €                
                                1 1/2              250                                       0,8                              0,4                                                              102                                                201                                            401
                                      2.              300                                       1,2                               1,1                                                              302                                                                                                  402
                                      2.              350                                       1,6                               1,1                                                              103                                                202                                            403
                                2 1/2              450                                       2,6                              1,7                                                              303                                                                                                  404
                                      3.              600                                       4,4                              2,7                                                              104                                                203                                            405
                                      5.              900                                       8,7                              5,0                                                              105                                                                                                  406
                                      6.            1200                                     15,6                              8,4                                                              106                                                                                                  407
                                      8.            1500                                     23,3                                   -                                                              107                                                                                                         

61031

61031 401-407

                                                                                                                                                                                        
  Pro prům. trubky              Délka           Délka řetězu               Hmotnost                                        61038            …
                  palcový                 mm                        mm                  přibl. kg                                               €                
                     1,1/2–8.                  1275                          1000                            13,5                                                                   201

Provedení
Americký model s oboustrannými vroubkovanými
čelistmi. Zápustkově kované tělo, pevná kulatá
ocelová rukojeť, stabilní, článkový řetěz z tempero-
vané oceli, lakovaný povrch. Provedení a velikost
poskytují maximální využití. 
Oboustranné čelisti lze vyměnit.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel.

61038

Řetězový hasák61038
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                                                                                                                           j                                               
   Šířka upnutí      Délka držáku          Délka          Šířka    61041            …      61043            …      61044            …
   Max. průměr mm             mm    pásu mm    pásu mm            €                              €                              €                
   160                                         230               730                 23                            101                                                                         
   Náhradní pás                            -               730                 23                           102                                                                         
   90                                           300               425                  12                                                                101                                    
   90                                           300               425                 30                                                               102                                    
   135                                         300               760                 30                                                                103                                    
   175                                         450               750                 45                                                               104                                    
   240                                         220             1000                 20                                                                                                    201
   Náhradní pás                            -             1000                 20                                                                                                   202

Provedení
- Z vysokopevnostní oceli
Use
Pro upínání kulatých dílů, zejména plastových, 
a s leštěnými chromovanými povrchy (trubky).
Ideální pásový klíč pro sanitární obchody.

61041 101
Provedení
- Leskle poniklované
- Protiskluzový textilní pás odolný vůči opotřebení
- Rukojeť potažená plastem

61043
j
Provedení
- Dvojitá rukojeť ve tvaru T
- Protiskluzový nylonový textilní pás odolný vůči

opotřebení
- Lakovaný povrch

61044 201
Design
- Chromovaný povrch
- S protiskluzovým textilním pásem

Pásové hasáky (pásové klíče)

61041

61043

61044

61041 - 61044

Montážní pomůcka na potrubí STRAPLOCK
j
Provedení
- Obsahuje robustní, praktickou rukojeť a odolný pás
- Zjednodušuje instalaci a údržbu plastových trubek

o velkém průměru

Úchyt
- Pevný a bezpečný úchop plastových trubek 

a příjemně padne do ruky, což usnadňuje připojení
trubek

- Speciální pás zajišťuje optimální přilnavost 
a minimalizuje odírání

Rychlost
- Inovativní pojistný mechanizmus pro opakované

použití
- Rychloupínací mechanismus umožňuje bleskové 

nastavení na různé průměry potrubí

Flexibilita
- Pro všechny velikosti plastových trubek od 80 mm

do 220 mm (3 až 8 palců)
- Bezpečné držení i v chladném a vlhkém prostředí
- Maximální přenos síly ve stísněných prostorech
- Lze použít v párech jako pomůcku pro složité

instalace

                                                                                                                                                                                        
  Pro prům. trubky             Délka pásu              Šířka pásu               Hmotnost                                61045            …
                  palcový                          mm                         mm                            kg                                       €                
                         3. - 8.                             800                               25                            0,33                                                          101

61045

61045

Nastavitelné rohové kleště

N
Provedení
- DIN 5246
- S ozubenou čelistí
- Nastavení pomocí ocelového válečku
- Zesílené čelisti
- Práškově lakovaný povrch černé barvy

Kvalita
Speciální nástrojová ocel. 61051

                                                                                                                                                                                        
     Pro trubky do prům.           Šířka upnutí       Délka                                                                        61051            …
                          Palcový                          mm          mm                                                                               €                
                                    1 1/2                               40          225                                                                                                       202
                                    2 1/2                               70           315                                                                                                       203

61051

Hasáky │ Montážní pomůcka na potrubí │ Klešťové klíče │ Klíče pro rychlé upínání
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              Délka       Pracovní rozsah až do        Pracovní rozsah až do       Polohy nastavení        56855            …
                 mm                       velikosti mm                  velikosti palcový                                                    €                
                    125                                              23                                              7/8                                     11                               099
                    150                                              27                                                 1.                                     14                               100
                    180                                              35                                          1,3/8                                     13                               101
                    250                                              46                                          1,3/4                                     17                               102
                    300                                              60                                          2,3/8                                     22                               103
                    400                                              85                                          3,3/8                                     25                               104
                    150                                              27                                                 1.                                     14                               200
                    180                                              35                                          1,3/8                                     13                               201
                    250                                              46                                          1,3/4                                     17                               202
          VDE 250                                              52                                                 2.                                     19                               303

56855 099Klešťový klíč

:
Provedení
- S uzavřeným kloubem
- Rovnoběžná, hladká čelist
- Žádné poškození hran citlivých tvarovek, protože

mechanismus funguje po celé ploše povrchu a je
bez vůle.

- Rychlé nastavení tlačítkem přímo na obrobek.
- 10x přenos výkonu, vysoká upínací síla.
- Chromované kleště

Použití
Vhodné pro uchopení, přidržení, stlačení a ohnutí
obrobků. Pro univerzální použití, např. v průmyslu,
instalatérství, opravách vozidel atd. 
Účinnost uchopovacích ploch umožňuje rychlé
utahování a povolování šroubovaných spojů pomocí
ráčnového mechanismu.

Kvalita 
Chrom-vanadová elektrikářská ocel, kovaná,
kalená v oleji.

56855 099-104 
Provedení  
- Rukojeti potažené plastem 

56855 200-202 
Provedení  
- Rukojeti s dvoubarevnými, vícedílnými kryty 

56855 303
Provedení
- S měřítkem pro nastavení šířky protilehlých plošek

od obrobku.
- Rukojeti izolované s dvoubarevnými, vícedílnými

kryty
- Individuálně testováno podle normy 

VDE DIN EN 60900

56855 303

56855 100

56855 099

56855 101

56855 200

56855 201

56855 202

56855 303

56855 102

56855 103

56855 104

56855

j
Provedení
- S aretací, rychlým přestavením a upínací pákou
- Natočení hlavy 90°
- Hladké čelisti (nevhodné pro ochranné čelisti)
- Díly kleští s leskle pozinkovaným povrchem
- Lakovaná upínací páka
- Velká upínací síla díky pákovému pohybu, 

lze použít i jako hasák

Kvalita
Chrom-vanadová ocel.

Rychloupínací klíč
61059

                                                                                                                                                                                        
         Délka                Šířka upnutí         Hloubka upnutí            Hmotnost                                        61059            …
            mm                              mm                             mm               přibl. kg                                               €                
              260                                     75                                   45                        0,68                                                                   101

61059
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Speciální kleště a hasáky │ Řezače trubek

Provedení
- S připojeným kluzným kloubem
- 4 polohy, lze nastavit až na maximum 62 mm
- Čelisti s nastavitelnými plastovými čelistmi
- Rukojeti potažené plastem

Kvalita
Chrom-vanadová ocel, povrch Titacrom.

Sifonové kleště (kleště na trubky)
61071

                                                                                                                                                                                        
              Délka           Šířka upnutí       Hmotnost                                                                                61071            …
                 mm                         mm          přibl. kg                                                                                       €                
                 250                               62                     0,3                                                                                                    201

61071

Kleště na sifony a spojky61072

:
Provedení
- Potažené protiskluzným plastem
- S vyměnitelnými plastovými čelistmi pro citlivé

povrchy do průměru 75 mm
- Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení široké

škále průměrů
- Robustní, odolné vůči vysokým zatížením
- Pro konektory a spojky se šroubovanými spoji

(např. kulatý zásuvný konektor Cannon)
- Pro jemné uvolnění hadic na spojkách trubek
- Uzavřený kloub s nastavením v 25 polohách
- Ergonomická úzká geometrie

Použití
Pro sifony, plastové trubky a konektory do průměru
80 mm. Ideální pro utahování a povolování konek-
torů sifonů, plastových trubkových spojek a kulatých
převlečných matic.

Kvalita
Chrom-vanadová elektrikářská ocel, kovaná,
kalená v oleji

61072 200
Náhradní čelisti

                                                                                                                                                                                                                 Kleště                     Náhradní čelisti                
              Délka       Šířka upnutí, prům.           Polohy nastavení       Hmotnost                                                                                   61072            …                      61072            …
                 mm                                 mm                                                  přibl. kg                                                                                          €                                              €                
                    250                                 10–75                                        25                     0,4                                                                                                                    102                                                200

61072 102

61072 200

Teleskopický klíč na matice zavíracích kohoutů
Provedení
- Chromovaný povrch
- S otočnou svěrkou pro použití na levé/pravé straně
- 4polohově nastavitelné díky kuličkovému západce

v trubce

61086

                                                                                                                                                                                        
              Délka           Šířka upnutí       Hmotnost                                                                                61086            …
                 mm                         mm          přibl. kg                                                                                       €                
           250–460                        10–32                     0,7                                                                                                                101

61086

                                                                                                                                                                                        
                        Rozměry                       Hmotnost                                                                                61102            …
                 D x Š x V mm                                    kg                                                                                       €                
                  365 x 105 x 30                                     0,75                                                                                                                201

Provedení
- Stupňovitý klíč v 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 13/16 palcích
- Čtyřhranný adaptér 12,5 mm (1/2“)

Kvalita
Chrom-vanadová ocel, matný chromovaný
povrch.

Průchozí ráčna se stupňovitým klíčem
61102

61102

Provedení
- S dvojitou rukojetí ve tvaru T pro bezpečné a šetrné

uchopení pochromovaných a potažených dílů
- Natočení hlavy 90°
- S vsazenou seřizovací maticí
- Zápustkově kované hladké broušené čelisti

- S nasazovacími a samoupínacími plastovými
ochrannými čelistmi z polyamidu se západkovým
systémem

- Červený lak
- Vyrobeno podle normy DIN 5234

Kvalita
Chrom-vanadová ocel.

Kleště s měkkými čelistmi
61065

                                                                                                                                                                                        
              Délka           Šířka upnutí       Hmotnost                                                                                61065            …
                 mm                         mm          přibl. kg                                                                                       €                
                    315                          0–42                     0,7                                                                                                                201

61065
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Řezač ocelových trubek
61150
Řezač ocelových trubek
Provedení
- Tělo z vysoce kvalitní nerozbitné tvářné litiny 

GTW 40
- S 1 řezným kotoučem na ocel a 2 vodicími válečky

Použití
Pro přesné řezání trubek pod pravým úhlem 
s nízkou tvorbou otřepů.

61151
Náhradní řezný kotouč na ocelové trubky.

Upozornění:
Řezné kotouče pro litá potrubí jsou k dispozici na
vyžádání.

61150

                                                                                                                                                                                                         Řezač                 Náhradní řezný kotouč                
  Pro prům. trubky          Prům. od–do        Prům. řezného kotouče               Hmotnost                                                          61150            …                              61151            …
                  palcový                          mm                                         mm                  přibl. kg                                                                   €                                                      €                
                       1/8 - 2.                          3–50                                                 32                              2,2                                                                                         101                                                         101
                    1,1/4 - 4.                     30–100                                                 40                              5,0                                                                                         202                                                         202

61151

61150 - 61151

                                                                                                              Řezač                Náhradní řezný kotouč         
  Pro prům. trubky   Pro prům. trubky                                                61165            …                      61166            …
                        mm                  palcový                                                       €                                              €                
                           6–42                   1/41 5/8                                                                            201                                                201

61166

61165Provedení
- Extrémně rychlé přestavení a nastavení 

pracovního rozsahu
- 2 otočná kolečka
- Přesné teleskopické vedení
- Náhradní řezný kotouč v rukojeti
- Extrémně stabilní se stupnicí na straně
- S výsuvným vnitřním řezačem trubek 

61166
Náhradní řezný kotouč

Teleskopický řezač trubek INOX61165 - 61166

Řezač trubek z nerez oceli
j
61167 101-102
Provedení
- Řezný kotouč s kuličkovými ložisky pro 

vynikající řez
- Náhradní řezný kotouč s ložiskem v knoflíku.
Použití
Speciálně vyvinuto pro řezání trubek z nerezové
oceli.

61167 101
Model 35S
Provedení
- Otevřené závitové vřeteno
- 2 x 3 otočná kolečka pro rychlé a snadné řezání

61167 102
Model 65S
Provedení
- Rychlé přestavení na požadovanou velikost trubky
- 4 x 3 otočná kolečka pro rychlé a snadné řezání

61167 103
Náhradní řezný kotouč
Balení = 2 ks

61167 101

61167 102

61167 103                                                                                                              Řezač                Náhradní řezný kotouč         
  Pro prům. trubky                      Model                                                61167            …                      61167            …
                        mm                                                                                       €                                              €                
                         5 - 35                             35S                                                                             101                                                103
                         6 - 67                             65S                                                                             102                                                103

61167
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Řezače trubek

Ráčnový řezač trubek 2 v 1

Řezače malých trubek Classic

j
Provedení
-Provedení  zařízení 2 v 1, která umožňuje použití

řezače trubek samostatně nebo pomocí ráčnového
nástroje

- Miniřezač trubek lze snadno zasunout do ráčnové
hlavy

- Ráčnový nástroj pracuje v malých krocích po 10
stupních a umožňuje jemné nastavení řezače
trubek

- Rukojeť s ráčnou nabízí větší flexibilitu a mobilitu,
aniž by došlo ke snížení výhod řezače trubek

- Náhradní řezný kotouč v knoflíku

Použití
Speciálně vyvinuto pro použití ve stísněných
prostorech nebo za omezených podmínek, kde není
prostor k ručnímu vedení miniřezače trubek. Řeže
měděné, hliníkové a mosazné trubky.

61168 102
Náhradní řezný kotouč

61168 101

61168 102

                                                                                                              Řezač                Náhradní řezný kotouč         
  Pro prům. trubky                                                                                61168            …                      61168            …
                        mm                                                                                       €                                              €                
                           6–28                                                                                                                 101                                                102

                                                                                                                                                                                        
  Pro prům. trubky        Prům. řezného kotouče      Délka       Hmotnost          Velikost                61170            …
                        mm                                        mm          mm                    kg                  mm                       €                
                           3–32                                                 36        147,5                     0,3                      36                                        201

Provedení
- Vyklápěcí vnitřní odstraňovač otřepů
- Dvě otočná kolečka
- Náhradní řezný kotouč v rukojeti

Použití
Pro řezání mědi a mosazi.

Upozornění:
Náhradní řezný kotouč, viz obj. č. 61180.

61170

61168

61170

                                                                                                                                                                                        
       Pro obj. č.               Prům. řezného kotouče        nástavec                                                         61180            …
                                                                        mm                                                                                       €                
         61170 + 61175                                                   18         Měď, mosaz                                                                                  101
         61172                                                                  20         Měď, mosaz, hliník                                                                      203

Řezače trubek malé
Provedení
- Tělo ze zinku litého pod vysokým tlakem
- Průměr řezu lze nastavit pomocí vřetene s hladkým

chodem
- Nerezový řezný kotouč ze slitiny chromu
- S 1 řezným kotoučem a dvěma vodicími kolečky

Použití
Pro řezání měděných, mosazných, hliníkových 
a tenkostěnných ocelových trubek.

Upozornění:
Náhradní řezný kotouč, viz obj. č. 61180.

61172
N
Rychlý automatický model
Provedení
- S automatickým posuvem přes podložky Belleville 

a vyklápěcím nožem na odstraňování otřepů
- Také s náhradním řezacím kotoučem v rukojeti

61175
miniaturní model
Použití
- Pro práci v těžko přístupných místech, malý

pracovní rádius 
- Pro řezání mědi a mosazi

61172

                                                                                                                                                                                          Rychlé automatické                                        mini                
  Pro prům. trubky           Prům. řezného kotouče           Délka       Hmotnost          Velikost                                                           61172            …                      61175            …
                        mm                                            mm              mm                    kg                  mm                                                                  €                                              €                
                       4–32                                                    20                165                     0,4                      32                                                                                         101                                                      
                           3–16                                                     16                  48                      0,1                         3                                                                                                                                               201

61175

Náhradní řezné kotouče pro malé řezače trubek
61180

61172 - 61175

61180
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Řezač plastových trubek
Provedení
- Rychlé přestavení
- Náhradní řezný kotouč v rukojeti
- Vyklápěcí vnitřní řezač trubek zapuštěný do těla
- 4 otočná kolečka

Použití
Tento řezač trubek byl vyvinut speciálně pro
oddělování plastových trubek. Provedení  zajišťuje
rychlé svislé řezání trubky.

61186
Náhradní řezný kotouč

                                                                                                              Řezač                Náhradní řezný kotouč         
  Pro prům. trubky      Prům. řezného         Počet     Délka             61185            …                      61186            …
                        mm           kotouče mm      válečky          mm                    €                                              €                
                           6–67                               40                   4           245                                    201                                                201

61185

61186

Řezač vlnitých trubek FIFFI

j
Provedení
- Vysokopevnostní plast se 2 vyměnitelnými řeznými

vložkami

Použití
Pro oddělení a řezání plastových ochranných trubek
v sanitárních, topných a elektrických instalacích.
Bezpečné řezání na vnějším průměru bez poškození
vnitřního potrubí.

61187

                                                                                                                                                                                        
     Pro trubky do prům.                                                                                                                        61187            …
                                mm                                                                                                                               €                
                                        42                                                                                                                                                              101

Řezač plastových trubek
Provedení
- V pistolovém tvaru s 1 řezacím břitem
- Skříň převodovky z tlakově litého hliníku
- Pohyblivá rukojeť posouvá řezací břit dopředu po

jednotlivých krocích podél ozubené tyče
- Stisknutím tlačítka zasunutí se břit vrátí do

otevřené výchozí polohy

Použití
Tento praktický řezač trubek odděluje trubky z PVC, 
trubky vyrobené ze syntetické pryskyřice, vodní
hadice atd. Řezač trubek je umístěn pod správným
úhlem. Manipulace s ruční pákou čistě uříznete
trubku.

61188

                                                                                                                                                                                        
     Pro trubky do prům.                                                                                                                        61188            …
                                mm                                                                                                                               €                
                                        35                                                                                                                                                              101

61185 - 61186

61187

61188

                                                                                                                                                                                        
                                          Pro prům. trubky                                                                                        61191            …
                                                                mm                                                                                               €                
         Nůžky                                                  0 - 42                                                                                                                          201
         Náhradní čepel                                          -                                                                                                                         202

61191 201
Provedení
- S pohybem ráčnové páky

Použití
Vhodné pro PE, PP, PB, VPE, PVDF, 
MLP, PPR, PEX a vícevrstvé trubky.

61191 202
Náhradní čepel

61191 202

61191 201

Nůžky na stříhání plastových trubek61191
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Nástroje pro obrábění trubek

Kombinované nůžky
ß
Provedení
- Ergonomické dvoudílné rukojeti
- Čistý, hladký řezný povrch bez otřepů
- Bezpečné řezání vlnité ochranné trubky na

vnějším průměru, aniž by došlo k poškození
vnitřního potrubí

- Snadné řezání ochranné trubky i při montáži díky
krátkým řezným vzdálenostem (90°)

- Vyměnitelné břity

Použití
Pro přesné řezání v pravém úhlu kompozitních 
a plastových trubek.

Upozornění:
Možnost připojit kalibrační kolík, např. pro trubky
Geberit o průměru 11,5 a 15 mm.

61194

                                                                                                                                                                                        
Kompozitní trubka           Ochranná trubka              Délka               Hmotnost                                61194            …
              prům. mm                      prům. mm                  mm                              g                                       €                
                        12–25                                  18–35                    210                             320                                                          102

61194

Vnitřní a vnější odhrotovače trubek
Ä
Provedení
Robustní kovové provedení. Speciálně kalené 
a broušené řezné hrany pro snadné a rychlé
odstraňování otřepů.

Použití
Na trubky z nerezové oceli, ocelové trubky, měděné,
mosazné, hliníkové a plastové trubky.

61206

                                                                                                                                                                                        
  Pro prům. trubky                                                                                                                               61206            …
                        mm                                                                                                                                       €                
                     10–54                                                                                                                                                                       101

61206

Vnitřní a vnější odhrotovače
Provedení
- Tři řezné hrany pro čisté odstraňování otřepů
- Plastová základní konstrukce

Použití
Na trubky z mědi, lehkého kovu a měkké oceli.

Kvalita
Speciální ocel.

61205

                                                                                                                                                                                        
  Pro prům. trubky      Délka                                                                                                               61205            …
                        mm          mm                                                                                                                       €                
                           3–40             57                                                                                                                                                    101

61205

Provedení
Sada obsahuje:
- 1 rukojeti nástrojů na odstraňování otřepů

NB100GT
- 2 břity GT-E100
- 1 břit GT-E200
- 1 nástroj na odstraňování otřepů EL-SP8100

Použití
Ideální pro sanitární použití, ve vnitřních i venkov-
ních prostorách. Snadno a rychle odstraňuje otřepy
z mosazných, hliníkových, měděných nebo plas-
tových trubek.

Sada nástrojů na odstraňování otřepů (sada na sanitární odstraňování otřepů)

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    61207            …
                                                                                                                                                                      €                
     NB 1400GT                                                                                                                                                                                101

61207

61207

Řezačka na trubky
ß
Provedení
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť z plastu vyztužené-

ho skelným vláknem
- S otevírací pružinou a pojistkou
- Vyměnitelné břity

Použití
Pro řezání tenkostěnných plastových trubek (např.
plastových vyztužených potrubí) a hadic, včetně
zpevnění tkaninou z plastu a pryže.

Kvalita
Břit ze speciální nástrojové oceli, kalený v oleji

Upozornění:
Není vhodný k řezání kabelů.

61193

                                                                                                                                                                                        
     Pro trubky do prům.      Délka       Hmotnost                                                                                61193            …
                                mm          mm                      g                                                                                       €                
                                        25           185                    172                                                                                                                 101

61193
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N
Provedení
Dvouruční ohýbací kleště s vyměnitelnými hliní-
kovými ohýbacími segmenty. S plastovými rukojeťmi
na pákách, malé provedení, délka pouze 260 mm. 

Souprava zahrnuje:
- 1 základní konstrukce
- 1 ohýbací páka 
- 4 ohýbací segmenty, pro trubky 3-4/5–6/7–8 a 10 mm

Použití
Ohyby do 180°. Ideální nástroj pro montážní
pouzdro. Vhodné i pro upnutí do svěráku. Vhodné
pro přesné ocelové trubky (hydraulické trubky), také
pro ohebné trubky z nerezové oceli o tloušťce stěny
1,0–1,2 mm.

Kleště na ohýbání trubek (6 kusů)

                                                                                                                                                                                        
  Pro prům. trubky      Délka                                                                                                               61250            …
                        mm          mm                                                                                                                       €                
                           3–10           260                                                                                                                                                    102

61250

61250

Ohýbací kleště na potrubí

j
Provedení
Dvouruční ohýbací kleště s vestavěným ohýbacím
segmentem. Rukojeti z kujné litiny s plastovými
úchopy. Ohýbací segment a nosný držák z pozinko-
vané oceli s gradientovou stupnicí na ohýbacím
segmentu a značkami na ohýbací patce pro určení
požadovaného úhlu ohybu.

Aplikace
Ruční ohýbací kleště pro snadné a přesné ohýbání
měděných, hliníkových, ocelových a nerezových
trubek. Kleště lze také upnout do svěráku.

61255

                                                                                                                                                                                        
  Pro prům. trubky          Poloměr           Délka          Hmotnost                                                        61255            …
                        mm                  mm             mm             přibl. kg                                                               €                
                                 6                      16                250                         0,7                                                                                      101
                                 8                       24                350                         1,2                                                                                     102
                               10                       24                350                         1,2                                                                                      103
                               12                      38                450                         2,5                                                                                     104

61255

Nástroj na ohýbání trubek

j
Provedení
- Ohýbací nástroj s měděnými ohýbacími segmenty

pro 10, 12, 14, 15, 16, 18 a 22 mm
- Speciální posuvný mechanismus rychle uvede

ohýbací segmenty do správné polohy pro odpoví-
dající průměr

Použití
Pro ohyby do 90° pro trubky z měkké mědi 
a potažené měkké mědi o tloušťce 10 až 22 mm.

                                                                                                                                                                                        
        Prům. ohýbacího segmentu             Provedení                                                                       61260            …
                                                 mm                                                                                                               €                
                         10/12/14/15/16/18/22               V plastovém kufříku                                                                                          201

61260

61260

Rozpínací sada (obrubovací kleště)

E
Provedení
- Vysokopevné kované hliníkové tělo
- Ergonomické rukojeti, nesklouzávají, nehrozí

skřípnutí
- Dlouhá páka – vyžaduje jen malé úsilí
- Extra dlouhé segmenty – bezpečné připojení

trubek podle DVGW
- Ocelová nádoba – robustní a odolná proti

opotřebení
- Rozpínací a kapilární mezeru lze nastavit 

pomocí šroubu KSO
- Rozpínací trn s povlakem TiN.

Rozsah dodávky: 
- 1x rozpínací kleště 
- 4x rozpínací hlavice 12/15/18/22 mm 
- Vnitřní a vnější fréza na trubky 

Použití
Pro efektivní instalaci trubek v sanitárních, teplo-
vodných, plynových, chladicích a klimatizačních
systémech bez nutnosti jejich montáže. Pro roztaho-
vání a kalibrování měkkých a polotvrdých trubek od
průměru 12–22 mm s maximální tloušťkou stěny do
1,6 mm a pro výrobu redukcí.

Upozornění:
Další rozpínací hlavy, např. velikosti 8, 10, 14, 16, 28,
35 mm a velikosti v palcích jsou k dispozici na
vyžádání.

61272

                                                                                                                                         
  Pro prům. trubky             Provedení                                               61272            …
                        mm                                                                                       €                
               12/15/18/22               V krabici z ocelového plechu                                               201

61272
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Čistič potrubí a čerpadlo │ Zkušební čerpadla │ Těsnicí páska │ Plochá cívka

Instalatérští hadi
Provedení
- Kompletní s klikou a zubem
- Spirály jsou pozinkované
- Černá rukojeť

Použití
Pro trubky s vnitřním průměrem 24–100 mm, spirály
9 mm.

61322

                                                                                                                                                                                        
             Prům. vlny                      Délka                                                                                               61322            …
                        mm                             m                                                                                                       €                
                                 9                                  5                                                                                                                                   201
                                 9                                10                                                                                                                                  202

Čerpadlo na čištění potrubí 
Provedení
- S krátkým a dlouhým nástavcem
- Adaptér pro toalety a umyvadla 

Použití
Jako sací/tlakový čistič.

61334

                                                                                                                                                               61334            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                          101

61322

61334

Zařízení na čištění potrubí / stroj na čištění potrubí
j
61331 201
Zařízení na čištění potrubí POWER SPIN+
Provedení
- Stiskněte spoušť a otočte buben – pro čisté

vypouštění bez nahromadění nečistot
- Spirála MAXCORE ® odolná proti zauzlování je

určena pro provoz s vrtáky do 500 ot./min
- Spirálový přívod AUTOFEED® automaticky

protlačuje spirálu odtokem
- Spirála je pevně připevněna v bubnu, aby se

zabránilo vytahování 

Použití
Vyčistí odtokové potrubí do průměru 40 mm 
(1,1/2 palce).

61331 202
Stroj na čištění trubek PowerClear™
Provedení
- 230 V
- Kapacita až 40 mm (s omezeným osvětlením 

do max. 50 mm), s dvoucestným spirálovým
podáváním AUTOFEED®

- Spirála 7 mm x 9 m MAXCORE® odolná proti
zalomení

- Včetně prodlužovací vodicí hadice pro oblasti 
s omezeným prostorem

Použití
Pro čištění koupele, sprch a umyvadel.

61331 201

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         Délka spirály           Pro prům. trubky         Prům. spirály                                                                                                                                                           61331            …
                            m                           palcový                       mm                                                                                                                                                                  €                
                              7,6                          1/2 - 1.1/2                              6,3                                                                                                                                                                                                     201
                              9,0                          3/4 - 1.1/2                               7,0                                                                                                                                                                                                      202

61331

61331 202

Provedení
Červený gumový plunžr se zašroubovanou
dřevěnou rukojetí o délce 350 mm.

Čistič odpadů

                                                                                                                                                                                        
                   Průměr                                                                                                                                61315            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                          130                                                                                                                                                                       101

61315

61315
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Zkušební čerpadlo
61351

61351

Provedení
- Ruční zkušební čerpadlo s 12litrovou nádobou
- Nádoba z ocelového plechu, pozinkovaná 

a lakovaná
- Průtočnost 12 l/min
- 1/2palcová tlaková hadice, délka 1,5 m.
- Tlakoměr do 60 bar (860 psi)
- Automatické zablokování pístu v požadovaném

rozsahu tlaku

Použití
Čerpadlo je vhodné pro tlakové zkoušky 
Vedení vody a oleje až do tlaku 60 bar.

                                                                                                                                                                                        
             Připojení      Obsah kontejneru              Hmotnost                                                                61351            …
               palcový                              litry                přibl. kg                                                                       €                
                          1/2                                     12                                8                                                                                              101

Provedení
- Ruční zkušební čerpadlo s žárově zinkovanou

nádobou z ocelového plechu
- Lité tělo čerpadla
- Plunžr (píst) a tlakový ventil z mosazi
- Mosazný sací ventil
- Zkušební tlak až 100 bar, s jedním plunžrem
- Čerpadlo doplněno o tlakoměr a oválnou pozinko-

vanou nádobu s vypouštěcím ventilem
- Tlaková hadice, 3 m

Použití
Pro měření tlaku vody, olejových vedení, nádob 
a forem. Pro testování dílů s menšími objemy.

Upozornění:
Zkušební čerpadla poháněná motorem jsou 
k dispozici na vyžádání.

Zkušební čerpadlo

                                                                                                                                                                                        
 Obsah kontejneru        Provozní tlak     Prům. plunžru          Hmotnost                                         61355            …
                         litry                         bar                     mm             přibl. kg                                                 €                
                           30                           100                           22                          14                                                                     201

61355

                                                                                                                                                                                        
       Šířka           Tloušťka                  Délka                                                                                        61381            …
         mm                    mm                        m                                                                                               €                
             12                         0,1                            12                                                                                                                         201

Těsnicí páska
Provedení
- Těsnicí páska PTFE vyrobená z vysoce kvalitního

plastu

Použití
Pro závitové armatury. Odolnost vůči prakticky všem
chemikáliím. Těsnění proti kapalině, výparům 
a plynům, schváleno podle normy 
DIN-DVGW, lze tedy použít i pro všechna plynová
těsnění.

61381

61355

61381

Plochá cívka
Použití
Pro všechny potrubní tvarovky.

61390

                                                                                                                                                                                        
      Prům. velikosti               Šířka               Hmotnost                                                                        61390            …
                         mm        přibl. mm                              g                                                                               €                
                      43 x 95                         5                               80                                                                                                       301

61390



j
Provedení
- Lehká a snadná manipulace při údržbě a opravách
- Potahovaná a lisovaná rukojeť zajišťuje optimální

kontrolu
- Zašroubovaný kryt uhlíkového kartáče přístupný

zvenčí zjednodušuje údržbu
- Robustní hliníkový kryt ozubeného kola lisovaného

vstřikováním a kryt motoru z plastu vyztuženého
skelným vláknem, odolné vůči náročným podmín-
kám na staveništi

- Podpěrné rameno s dvoučelisťovým provedením
poskytuje vylepšenou oporu a vyšší bezpečnost při
používání

- Řídicí jednotky: Posuvný spínač dopředu/dozadu,
dvoustupňové tlačítko zapnutí/vypnutí

Použití
Ideální pro aplikace na pracovišti.

61510 301
Typ 600-I
Rozsah dodávky:
- Vč. řezných hlav s řezacími čelistmi 

1/2 / 3/4 / 1, / 1,1/4 palce
- Nosné rameno
- Přepravní kufr

61510 302
Typ 690-I
Provedení
- Systém rychlého uvolnění RIDGID pro snadné

vkládání a vyjímání řezných hlav
- Redukční sklíčidlo pro řezné hlavy až do 

1,1/4 palce
- Lehká a snadná manipulace při údržbě a opravách
Rozsah dodávky:
- Vč. řezných hlav s řezacími čelistmi 

1/2 / 3/4 / 1, / 1,1/4 / 1,1/2 a 2. Palcový
- Nosné rameno
- Přepravní kufr
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Závitnice │ Maziva pro řezání závitů │ Stroje na řezání závitů

Sady elektrických řezaček závitů

                                                                                                                                                                                        
     Typ            Pro prům. trubky                   D x Š x V            Hmotnost (pohon)                             61510            …
                       palcový                                            mm                                       kg                                    €                
    600-I              1/8 – 1,1/4                        508 x 95 x 191                                        5,80                                                       301
    690-I              1/8 - 2.                              613 x 121 x 203                                        9,59                                                       302

61510 301

61510

Systém rychlého uvolnění RIDGID (obj. č. 61510 302):
Po otočení pojistné destičky se řezací hlava uvolní 
pro snadnou výměnu.

61510 302

Sady závitnic
61501

61501

j
Provedení
- S uzavřenou ráčnou pro řezání závitů
- Ráčnový nástroj pro minimalizaci 

únavy obsluhy
- Pravotočivý závit
- Rychlořezné čelisti pro rychlejší a snadnější řezání

trubkových závitů

Obsah sady:
- Sada ráčen
- Ráčnová rukojeť
- Řezné hlavy
- Legované řezací čelisti
- Všechny ráčnové závitořezné vložky používají 

v řezných hlavách stejné řezací čelisti 11-R/12-R.

                                                                                                                                                                                        
    Pro prům.                  1 každá rychlá výměna                                 Provedení                            61501            …
    trubky palcový          řezná hlava palcová                                                                                             €                
     3/8 - 1.1/4                      3/8 / 1/2 / 3/4 / 1, / 1,1/4                                 V plastovém pouzdru                                       201
     1/2 - 1.1/4                      1/2 / 3/4 / 1, / 1,1/4                                            V plastovém pouzdru                                       202
     3/8 - 2.                           3/8 / 1/2 / 3/4 / 1, / 1,1/4 / 1,1/2 / 2,             V plastovém pouzdru                                       203
     1/2 - 2.                           1/2 / 3/4 / 1, / 1,1/4 / 1,1/2 / 2,                       V plastovém pouzdru                                       204
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Maziva pro řezání závitů RUBINOL 2000
Ä
Provedení
- Mazivo pro řezání závitů bez minerálních olejů 

s vysokým mazacím a chladicím účinkem
- Dokonale rozpustné ve vodě
- Červená barva pro řízení mytí
- Testováno podle předpisů DVGW ÖVGW, SVGW

Použití
Vhodné pro všechny materiály, zejména pro potrubí
na pitnou vodu.

Upozornění:
Ideální také jako chladicí kapalina pro řezání kovů.
55l sud k dodání na vyžádání.

61645 102 

61645 104

                                                                                                                                                                                        
      Provedení                                                          Obsah                                                               61645            …
                                                                                                                                                                      €                
       Sprejová nádoba s rozprašovačem                     500 ml                                                                                               102
       Kanystr                                                                                  5 l                                                                                              104

61645

Stroj na řezání závitů, 300 Compact

61650

61651

j
Provedení
- Rychloupínací sklíčidlo s výměnnými 

profilovými čelistmi
- Středicí prvek ovládaný vačkou
- Samomazné přes řeznou hlavu
- S integrovanou miskou na olej a třísky
- Rychlost vřetene 38 ot/min.
- Otočný přepínač s vestavěným nožním spínačem
- Zpět/vpřed
- Motor 1,7 kW, 230 V, 25–60 Hz

Dodávané příslušenství:
- Řezná hlava BSPT 1/8–2“, 

otevírá se automaticky.
- Řezací čelisti 1/2–3/4” a 1–2“ 

BSPT Euro.
- Řezač trubek 1/8–2”, volně pohyblivý, samostředi-

cí s řezným kotoučem.
- Řezač 1/8–2“
- Prostředek na řezání závitů 5 litrů

61651
Řezací čelisti

61650 - 61651

                                                                                                                                                  Řezací čelisti                
      Pro průměr trubky        Kolíky                 Hmotnost                        61650            …                   61651            …
      Palce                                                            přibl. kg                               €                                           €                
       1/8 - 2.                                6 palců – 52 mm            52,0                                                 101                                                   
       1/2 - 3/4                              BSPT EURO RH                0,6                                                                                                    101
       1. - 2.                                  BSPT EURO RH                0,6                                                                                                    102
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Stroje na řezání trubek a příslušenství

Stroj na řezání trubek a srážení hran

R
Provedení
- Obsahuje 1 pilový list a 1 tubu mazacího gelu
- Přepravní stroje s jednofázovým střídavým

motorem
- Neomezeně variabilní elektrické ovládání rychlosti

s blokováním opětovného spuštění
- Zahrnuje příslušenství potřebné k provozu stroje

Použití
Sekundové řezání a srážení hran trubek vyrobených
z vysoce legované oceli (nerezová ocel), nízkolego-
vané a nelegované oceli, litých materiálů,
neželezných kovů a plastů technikou planetového
řezání. Pravoúhlý proces obrábění bez otřepů a za
studena. Pravoúhlý proces obrábění bez otřepů a za
studena. Robustní design s výkonným pohonem. 
Jedinečný, automaticky řízený ponořování. Vysoká
účinnost, zvýšená produktivita a dlouhá životnost
nástroje.

Upozornění:
Provedení z hliníku na vyžádání.

61660

61660

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ         Nominální rozměry     Vnější průměr    max. tloušťka   Vnitřní průměr trubky    Watty        Speed                          Motor            Třída            61660            …
                               trubky Palce            trubky mm            stěny mm                         min. mm                     ot./min                             V/Hz        ochrany                    €                
     GF 4                                1/4 - 4.                   12 - 120                  1,0 - 9,0                                          16       1800       65 - 215         200–240 / 50/60                       II                                     102

Podávání trubek

R
Provedení
- Stabilní konstrukce s práškově lakovaným rámem

a válečky z nerezové oceli.
- S nastavitelnou výškou

Použití
Pro snadné koaxiální podávání dlouhých a těžkých
trubek do stroje.
Pily mohou být namontovány přímo na montážní
desku základní jednotky bez speciálního přís-
lušenství.

Vhodné pro řezače a stroje na srážení hran
potrubí GF 4 (obj. č. 61660 102).

61665

                                                                                                                                                                                        
           Pracovní prostor                 Nosnost                        D x V x Š                                                61665            …
    Průměr trubky v mm                           kg                                 mm                                                       €                
                              16 - 325                             400          1850 x 1050 x 500                                                                            101

61665

GF, RA  
Stroje na řezání trubek a srážení hran
Určujeme standardy: více než 40 let
spokojení zákazníci po celém světě!
Nová generace řezání trubek s plane-
tovým principem řezání vyvinutým
společností Orbitalum Tools, nyní 
s mnoha novými inovativními funkcemi
a ergonomickým designem. Obrábění
pod pravým úhlem, bez otřepů 
a deformací a obrábění za studena 
trvá  několik sekund.
Vnější prům. trubky: 12–508 mm
Tloušťka stěny: 1–15 mm

 

REB, BRB  
Konec trubky zpracovatelské  stroje
Výroba vysoce přesných 
a  reprodukovatelných tvarů svarů na
koncích trubek. Kompaktní konstrukce,
rychloupínací Systém,  QTC®,  čtyřhran,
bez otřepů,  otáčecí deska se čtyřmi nebo
dvěma čepelemi a vysoce efektivním
povrchem.
Vnitřní průměr trubky: 49–500 mm
Vnější prům. trubky: 56–508 mm
Tloušťka stěny: 3–22 mm

RPG  
Stroje na pravoúhlé řezání trubek
Pro bezotřepové a pravoúhlé spojování
tenkostěnných trubek z nerezové oceli 
a mikro fitinek. Vytvoří rovnou plochu
trubky s velmi vysokou kvalitou povrchu.
Pravoúhlé a bez otřepů, rychlovýměnný
systém pro nástroje, upínací čelisti 
a trubky, otáčecí deska se dvěma
čepelemi a vysoce účinným povlakem.
Vnější prům. trubky: 3–219,1 mm
Tloušťka stěny: 2–3,6 mm

Spotřební zboží  
Pilové kotouče, rozbrušovačky, maziva
Speciálně vyvinuté pro řezání trubek
pomocí nástrojů z Orbitalum Tools pro 
ty nejvyšší nároky a nejdelší životnost.

přesnost. síla. jednoduchost.R

Přesné stroje a nástroje pro zpracování trubekInfo



www.hhw.de

61.17CZ/P

Sp
ec

iál
ní

 n
ás

tro
je 

/ 
PS

A

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Pilové kotouče pro řezače a stroje na srážení hran potrubí

R
61667 101-102
Economy
Použití
Pro nízkolegovanou a nelegovanou ocel, lité
materiály.

61667 104-111
Výkon
Použití
Pro vysoce legovanou ocel (nerezová ocel).

61667 101-102 61667 104-111

                                                       Economy                
               Pro tloušťku  Prům.             61667            …
        stěny trubky mm      mm                    €                
                            1,2–2,5          63                                     101
                              2,05,5          63                                    102

                                                             Výkon                
               Pro tloušťku  Prům.             61667            …
        stěny trubky mm      mm                    €                
                            0,6–1,2          63                                     105
                            1,0–1,6          68                                     108
                            1,2–2,5          63                                     106
                            1,2–2,5          68                                     109
                           2,5–5,5          63                                     107
                            2,5–7,0          68                                     110
                            2,5–7,0          80                                     111
                         6,0–10,0          80                                     104

61667

                                                                                                                                                                                        
       Typ                          Provedení                         Obsah                                                                61675            …
                                                                                                                                                                      €                
         GF LUB                     Trubka                                      160 ml                                                                                               101
         GF TOP                     Trubka                                        180 g                                                                                              102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
            Pro tloušťku stěny trubky              Prům.          Úhel zkosení        Výška zkosení                                                                                                                   61670            …
                                                 mm                  mm               ° (stupně)                          mm                                                                                                                          €                
                                                 1,0–2,0                      63                        45/70                       0,4/1,0                                                                                                                                                         101
                                                  2,5–7,0                      68                               30                               7,0                                                                                                                                                        102
                                                 2,5–5,0                      68                               35                              5,0                                                                                                                                                        103

Kombinace pilového kotouče/řezáku

R
Provedení
Obsah sady:
Pilový kotouč a řezák s titanovým povrchem.
Použití
Pro souběžné řezání a srážení hran trubek z vysoce
legované oceli (nerezová ocel), nízkolegované 
a nelegované oceli a litiny.

61670 101
Kombinace pilového kotouče/řezáku pro lisovací
armatury
Použití
Pro trubky kovových systémů lisovacích armatur.

61670 102-103
Kombinace pilového kotouče/řezáku na svary

61670 101

Mazivo na pilové kotouče

R
61675 101
Mazací pasta na pilové kotouče GF LUB
Použití
Vysoce výkonná mazací pasta pro řezání a frézová-
ní. Prodlužuje životnost pilových kotoučů a řezáků.

61675 102
Mazivo na pilové kotouče GF TOP
Použití
Syntetické vysoce účinné mazivo pro řezání 
a frézování. Prodlužuje životnost pilových kotoučů 
a řezáků. Splňuje požadavky certifikace NSF H2 pro
bezpečnost potravin.

61675 101 61675 102

61670 102-103

61670

61675
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62015

                                                                                                                                                                                        
              Šířka ostří                                                                                       62020            …              62021            …
                         mm                                                                                               €                                      €                
                        9                                                                                                                          101                                             
                               18                                                                                                                                                                       101
                               18                                                                                                                                                                       201

62016

Univerzální řezač s odlamovací čepelí

r
Provedení  
- S odlamovací zásuvnou čepelí
- Přesné kovové vodítko čepele
- Vybaveno 1 čepelí

Upozornění:
Náhradní čepele, viz obj. č. 62020 + 62021.

62015 101
Provedení
- Tlačítkový mechanizmus

62016 101
Provedení
- S pojistným kolečkem
- 2 náhradní čepele v rukojeti

                                                                                                                                                                                        
              Šířka ostří                                                                                        62015            …              62016            …
                         mm                                                                                               €                                      €                
                                 9                                                                                                                          101                                             
                      18                                                                                                                                                                       101

62015 - 62016

i
Provedení  
- Vedení čepele z nerezové oceli pro snadnou práci

a vysokou stabilitu a odolnost
- Dvoudílná rukojeť pro zajištění bezpečné práce

bez prokluzování
- Montážní kolečko tlačí přímo na kotouč a za-

braňuje prokluzování při práci
- Automatická výměna čepele podle zásobníku

- Prostor až pro 6 čepelí v rukojeti
- S integrovaným odlamovačem čepele
- Vybaveno 6 čepelemi

Upozornění:
Náhradní čepele, viz obj. č. 62020 + 62021.

Univerzální řezač s odlamovací čepelí
62010

                                                                                                                                                                                        
              Šířka ostří                                                                                                                               62010            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                               18                                                                                                                                                                       101

Univerzální řezač s odlamovací čepelí
Provedení
- S odlamovací zásuvnou čepelí
- Přesné kovové vodítko čepele
- Vysoce kvalitní provedení
- Vybaveno 1 čepelí
- 2 náhradní čepele v rukojeti

Upozornění:
Náhradní čepele, viz obj. č. 62020 + 62021.

62020 101 + 62021 101
Provedení
- S tlačítkovým mechanizmem, automatické

zamykání 

62021 201
Provedení
- S pojistným kolečkem

62020 101

62021 101

62021 201

62010

62020 - 62021

Univerzální řezač s odlamovací čepelí
62017 101

62017 102

                                                                                                                                                                                        
              Šířka ostří                                                                                                                               62017            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                                 9                                                                                                                                                                       101
                               18                                                                                                                                                                       102
                            18                                                                                                                                                    103

0
Provedení
- Celokovová řezačka s odlamovací zásuvnou čepelí
- Vybaveno 1 čepelí

Upozornění:
Náhradní čepele, viz obj. č. 62020 + 62021.

62017 101
Provedení
- Tlačítkový mechanizmus a automatická pojistka

62017 102
Provedení
- S pojistným kolečkem

62017 103
Provedení
- Tlačítkový mechanizmus a automatická 

pojistka
- S odnímatelnou koncovou krytkou pro snazší

odlamování

62017

62017 103

Info
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Náhradní čepele pro univerzální řezačku | Bezpečnostní nůž

Náhradní čepele62020 - 62021

62020 102 + 62021 102+202
- Univerzální odlamovací čepel ze speciální oceli,

vysoce univerzální 

62020 103 + 62021 103+203
- Univerzální odlamovací čepel ze speciální oceli

s povlakem TiN pro dlouhou životnost

62020 103 + 62021 103+203
- Univerzální odlamovací čepel ze speciální oceli 

s optimalizovaným broušením pro obzvláště ostré
řezné hrany

62020 202-204
- 50 čepelí v bezpečnostním dávkovači s individuál-

ním odstraněním

62020 102 62021 102+202

62020 103 62021 103+203

62020 104 62021 104+204

                                                                                                                                           Šířka čepele 9 mm                                                              Šířka čepele 18 mm                
       Verze                                                 balení =                                                                                  62020            …                                                                      62021            …
                                                               Jednotka                                                                                          €                                                                                              €                

         Univerzální                                                       10                                                                                                                    102                                                                                                      102
         Povlak TiN                                                        10                                                                                                                    103                                                                                                      103
         Černá                                                                 10                                                                                                                    104                                                                                                      104
         Univerzální                                                       50                                                                                                                                                                                                                                 202
         Povlak TiN                                                        50                                                                                                                                                                                                                                 203
         Černá                                                                 50                                                                                                                                                                                                                                 204

0

L

L

0

L

L

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               62019            …
                                                                                                                                                                      €                
     Profesionální odlamovací nůž                                                                                                                                            101
     Náhradní čepele, 10 ks                                                                                                                                         201

Univerzální nůž s odlamovací čepelí 25 mm62019

Provedení
- Pro zvláště náročnou práci
- Nůž na odlamovací čepele 25 mm
- Kovové vodítko
- Seřizovací kolečko
- Pevně zajištěná čepel

- S protiskluzovou pryžovou rukojetí
- S automatickým vedením čepele
- Další bezpečnostní opatření pro zajištění odlamo-

vací čepele
- Přihrádka na čepele integrovaná do držadla 

(vybaveno 5 náhradními čepelemi)

62019 101

62019 201

Nůž na papír a fólii
§
62026 100
SECUMAX POLYCUT
Provedení
- Jednorázový bezpečnostní nůž se skrytou čepelí

pro maximální bezpečnost.
- Velmi dlouhá a špičatá špička usnadňuje přístup

do dutin. Řezaný materiál je též spolehlivě veden
směrem k čepeli

62026 102
SECUMAX CARDY 
Provedení
- Jednorázový bezpečnostní nůž se skrytou čepelí

pro maximální bezpečnost.
- Malé kompaktní rozměry usnadňují manipulaci

například při zakřivených řezech
- Díky tloušťce stěny pouze 2,5 mm je také mi-

mořádně úzká. To umožňuje prořezávat zvláště
úzké mezery, zejména při řezání fólie.

62026 103
SECUMAX CARDYCUT
Provedení
- Jednorázový bezpečnostní nůž se skrytou čepelí

pro maximální bezpečnost.
- Kvalitní čepel bez rzi s povlakem TiN
- Vyrobeno ze zcela čirého plastu pro vizuální

kontrolu při řezání fólie a papíru
- Malé, kompaktní provedení, ideální pro zakřivené

řezy a obzvláště úzké mezery
- Často se používá např. v automobilovém průmyslu,

kde se často pracuje s tenkými fóliemi

62026 100

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                 62026            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
     SECUMAX POLYCUT                                                                                                                                                                                                                                                                              100
     SECUMAX CARDY                                                                                                                                                                                                                                                                                  102
    SECUMAX CARDYCUT                                                                                                                                                                                                                                           103

62026

62026 102 62026 103
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Bezpečnostní nůž
§
62025 101
SECUMAX EASYSAFE
Provedení
- Skrytá čepel pro maximální bezpečnost práce 

a maximální ochranu produktu
- Další přidržovací spona pro hladký řez i v případě

jednotlivých vrstev tenké fólie a papíru
- Speciálně navržený hrot usnadňuje propíchnutí

materiálu, takže je ideální pro otevírání pytlů 
a palet obalených fólií

- Integrovaná kovová deska pro řezání otevřené
balicí pásky

- Čepel lze uvolnit bez použití nářadí
Rozsah dodávky:
- S nasazenou čepelí, tloušťka přibl. 0,30 mm
Použití
Ideální na fólie, sáčky, plastové pásky apod.

Upozornění:
Pro použití v citlivých výrobních prostorách 
například v potravinářském průmyslu; přístupu ke
kotouči zabránit pomocí klíče. Výměnu čepele pak
nemohou provádět nepovolané osoby.

62025 102
Náhradní čepele
Provedení
- 4násobná čepel
- Oboustranné broušení
- Tloušťka přibl. 0,30 mm
- Délka přibl. 39 mm
- Šířka přibl. 18,4 mm
Použití
Bezpečnostní nůž SECUMAX EASYSAFE 
Obj. č. 62025 101.

62025 103
Bezpečnostní klíč
Použití
Bezpečnostní nůž SECUMAX EASYSAFE 
Obj. č. 62025 101.

62025 106
SECUMAX 350
Provedení
- Skrytá čepel pro maximální bezpečnost práce 

a maximální ochranu produktu
- Inovativní hlava 2 v 1 se dvěma řeznými hranami 

a dvěma kráječi na pásky
- Bezkontaktní výměna čepele, protože čepel je

potažená plastem
- Plastová rukojeť vyztužená skelným vláknem

(včetně měkké rukojeti pro optimální úchop)
Rozsah dodávky:
- S instalovanou hlavicí čepele, tloušťka čepele 

0,30 mm
- Náhradní čepel v rukojeti
Použití
Univerzální nůž na lepenkové krabice do 2 vrstev,
fólie, plastové pásky, lepicí pásky atd.

62025 107
Náhradní čepele
Provedení
- Oboustranná čepel
- Tloušťka přibl. 0,30 mm
- Délka přibl. 38,9 mm
- Šířka přibl. 25,8 mm
Použití
Bezpečnostní nůž SECUMAX 350
Obj. č. 62025 106.

62025 108
SECUMAX 320
Provedení
- Skrytá čepel pro maximální bezpečnost práce 

a maximální ochranu produktu
- Zjednodušená a mimořádně bezpečná výměna

čepele bez použití nářadí
- Nový, vysoce kvalitní 4násobný nůž
- Plastová rukojeť vyztužená skelným vláknem pro

praváky i leváky
- Oboustranná lepicí páska se dvěma hloubkami

řezání (5,0 mm/3,5 mm)
- Nové provedení a výrazně vylepšená ergonomie

včetně měkké rukojeti
Rozsah dodávky:
- S nasazenou čepelí, tloušťka přibl. 0,40 mm
Použití
Pomocní na fólie, plastové pásky, lepicí pásky apod.

62025 109
Náhradní čepele
Provedení
- 4násobná čepel
- Široké, oboustranné broušení
- Tloušťka přibl. 0,40 mm
- Délka přibl. 26 mm
- Šířka přibl. 18,5 mm
Použití
Pro bezpečnostní nůž SECUMAX 320 
Obj. č. 62025 108.

62025 101
62025 10262025 103

                                                                                                                                         
                                                                                        Množství        62025            …
                                                                                                                       €                
     Bezpečnostní nůž SECUMAX EASYSAFE                               1                               101
     Náhradní čepele pro SECUMAX EASYSAFE                       10                               102
     Bezpečnostní klíč pro SECUMAX EASYSAFE                       5                               103
    Bezpečnostní nůž SECUMAX 350                                        1                             106
     Náhradní čepele pro SECUMAX 350                                       10                             107
     Bezpečnostní nůž SECUMAX 320                                              1                               108
     Náhradní čepele pro SECUMAX 320                                       10                               109

62025

62025 106
62025 107

62025 108

62025 109

Jednorázový bezpečnostní nůž
§
62028 201
SECUMAX 150
Provedení
- Se skrytou čepelí
- Ergonomicky tvarovaný a velmi lehký, 24 g
Použití
Pro řezání, škrábání a rýhování.

62028 202
SECUMAX 145
Provedení
- Se skrytou čepelí
- Štíhlé provedení
- Rukojeť z plastu vyztuženého skelným vláknem 

a čepel o tloušťce 0,5 mm: zkrátka pozoruhodně
robustní nástroj

- Extrémně lehký, pouze 12 g
Použití
Pro řezání jednovrstvé lepenky, fólie a lepicí pásky.

62028 201

62028 202

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62028            …
                                                                                                                                                                      €                
         Jednorázový bezpečnostní nůž SECUMAX 150                                                                                                         201
         Jednorázový bezpečnostní nůž SECUMAX 145                                                                                                         202

62028



62.462.4

Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Bezpečnostní nůž

Bezpečnostní nůž s dvojitou pojistkou62032

§
SECUPRO 625
Provedení
- Ergonomický nůž s dvojitou pojistkou pro vysokou

frekvenci řezání a nejpřísnější nároky
- Hliníková rukojeť s měkkým úchopem
- Hladká páka pro vysunutí čepele.
- Snadná výměna čepele pomocí tlačítka
- Extra velká hloubka řezu
- Plně automatické zasouvání čepele zvyšuje úroveň

bezpečnosti
- Se zámkem pro zvýšenou ochranu

Rozsah dodávky:
- S osazenou čepelí, lichoběžníkový tvar, široký

výbrus, zaoblené hroty, tloušťka přibližně 0,63 mm

Použití
Univerzální nůž pro lepenkové krabice do 3 vrstev,
plastové pásky, materiál na rolích, guma, PVC,
koberce atd.

62032 101

62032 102                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                Množství                                62032            …
                                                                                                                                                                      €                
     Bezpečnostní nůž s dvojitou pojistkou SECUPRO 625                                  1                                                           101
     Náhradní čepele pro SECUPRO 625                                                                  10                                                          102

62032 102
Náhradní čepele
- Lichoběžníkový tvar
- Oboustranná čepel
- Tloušťka přibl. 0,63 mm

Bezpečnostní nůž s dvojitou pojistkou
§
Provedení
- Plně automatické zasouvání čepele zvyšuje úroveň

bezpečnosti
- Ergonomická klešťová rukojeť pro vysokou

frekvenci řezání a uživatelsky nenáročnou práci
bez únavy

- pojistkou pro zvýšenou ochranu
- Malá hloubka řezu 11 mm minimalizuje riziko

poškození obsahu při otevírání krabic
- Snadná výměna čepele pomocí tlačítka
- Vhodné pro praváky i leváky

Rozsah dodávky:
- S nasazenou čepelí, tloušťka přibl. 0,40 mm.

Použití
Univerzální nůž pro veškeré běžné řezání, jako jsou
kartonové krabice až do 2 vrstev, plastové pásky,
lepicí pásky, sáčky, fólie, materiál na rolích atd.

62034 101
SECUPRO MARTEGO
- Vyrobeno z hliníku, včetně měkké rukojeti pro

pohodlnou manipulaci bez klouzání

62034 102
SECUPRO MERAK
- Malý, praktický bezpečnostní nůž pro přesné

řezání
- Vyrobeno z kvalitního plastu

62034 101

62034 102

62034 103

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                Množství                62034            …
                                                                                                                                                                      €                
     Bezpečnostní nůž s dvojitou pojistkou SECUPRO MARTEGO                                      1                                        101
     Bezpečnostní nůž s dvojitou pojistkou SECUPRO MERAK                                           1                                        102
     Náhradní čepele pro bezpečnostní nůž s dvojitou pojistkou SECUPRO                 10                                        103

62034

62034 103
Náhradní čepele
- 4násobná čepel
- Oboustranné broušení
- Tloušťka přibl. 0,40 mm

Bezpečnostní nůž
§
62036 101
SECUPRO MEGASAFE
Provedení
- Ergonomická hliníková rukojeť pro vysokou

frekvenci řezání a nejpřísnější nároky
- Vhodné pro praváky i leváky
- Plně automatické zasouvání čepele zvyšuje úroveň

bezpečnosti
- Vhodný zejména pro řezání v místech, kde je

nutné používat ochranné rukavice
- Hloubka řezu až 20 mm

Rozsah dodávky:
- Osazeno trapézovými čepelemi, tloušťka přibl.

0,63 mm

Použití
Univerzální nůž na lepenkové krabice do 3 vrstev,
pytle, svinovací a smršťovací fólie, plastové pásky,
řezací materiál na rolích, lepicí pásky.

62036 102
SECUPRO MAXISAFE
Provedení
- Bezpečnostní nůž s 3stranným jezdcem a plně

automatickým zasouváním čepele pro velmi
vysokou úroveň bezpečnosti

- Otvor pro vysouvání čepele vyztužená kovovou
ochranou proti otěru

- Vhodné pro praváky i leváky
- Snadná výměna čepele bez použití nářadí

Rozsah dodávky:
- Osazeno trapézovými čepelemi, tloušťka přibl.

0,63 mm

Použití
Univerzální nůž pro lepenkové krabice do 3 vrstev,
plastové pásky, fólie, materiál na rolích, textil apod.

62036 101

62036 102

62036 104

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                Množství                                62036            …
                                                                                                                                                                      €                
     Bezpečnostní nůž SECUPRO MEGASAFE                                                         1                                                           101
     Bezpečnostní nůž SECUPRO MAXISAFE                                                           1                                                           102
     Náhradní čepele pro SECUPRO MEGASAFE/MAXISAFE                            10                                                          104

62036

62036 104
Náhradní čepele
- Lichoběžníkový tvar se

širokým výbrusem
- Tloušťka přibl. 0,63 mm
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Bezpečnostní nůž
§
62035 202
SECUNORM PROFI LIGHT
Provedení
- Rukojeť vyrobená z oděruvzdorného plastu
- Automatické zasunutí čepele zvyšuje úroveň

bezpečnosti
- Bezpečná výměna čepel bez použití nářadí
- Vhodné pro praváky i leváky
Rozsah dodávky:
- Osazeno trapézovými čepelemi, tloušťka přibl.

0,63 mm
Použití
Univerzální nůž na lepenkové krabice do 2 vrstev,
plastové pásky, pytle, fólie, materiál na rolích, textil
apod.

62035 100
SECUNORM 500
Provedení
- Hliníková rukojeť
- Automatické zasunutí čepele zvyšuje úroveň

bezpečnosti
- Posuvník na obou stranách pro praváky i leváky
- Zjednodušená a mimořádně bezpečná výměna

čepele bez použití nářadí
- Hloubka řezu 17 mm
- Nový design s optimalizovanou ergonomií

a měkkým úchopem
- Moderní nástupce MARTOR classic SECUNORM

PROFI

Rozsah dodávky:
- Osazeno trapézovými čepelemi, tloušťka přibl. 0,63 mm
Použití
Univerzální nůž na lepenkové krabice do 3 vrstev,
plastové pásky, pytle, svinovací fólie, natahovací 
a smršťovací fólie, lepicí pásky, fólie a papír.

62035 20662035 204+105

62035 202

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                Množství                                62035            …
                                                                                                                                                                      €                
     Bezpečnostní nůž SECUNORM PROFI LIGHT                                                  1                                                          202
     Bezpečnostní nůž SECUNORM 500                                                                     1                                                           100
     Náhradní čepele, lichoběžníkové                                                                        10                                                          204
     Náhradní čepele, lichoběžníkové, široký výbrus                                           10                                                          105
     Náhradní čepele, tvar háku                                                                                   10                                                          206

62035

62035 100

Bezpečnostní nůž na krabice
§
SECUNORM 175
Provedení
- Automatické zasunutí čepele zvyšuje úroveň

bezpečnosti
- Ergonomická rukojeť: Rukojeť má tvar, který padne

do ruky, a má pohodlný, zaoblený konec
- Vhodné pro praváky i leváky, protože jezdec lze

ovládat z obou stran

- Tlačítko pro výměnu čepele umožňuje snadnou
výměnu

- Praktické montážní oko
Rozsah dodávky:
- S nasazenou čepelí, tloušťka přibl. 0,30 mm.

Použití
Univerzální nůž pro veškeré řezání v komerčních 
prostorách, ve skladech apod.

62027 201

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                Množství                                62027            …
                                                                                                                                                                      €                
     Bezpečnostní nůž na krabice SECUNORM 175                                                1                                                          201
     Náhradní čepele pro SECUNORM 175                                                               10                                                          102

62027 102

62027

62027 102
Náhradní čepele
- 4násobná čepel
- Oboustranné broušení
- Tloušťka přibl. 0,30 mm

Bezpečnostní nůž
§
SECUNORM 380
Provedení
- Ergonomická rukojeť s měkkou částí 
- Maximální hloubka řezu 73 mm
- Snadná výměna čepele pomocí tlačítka
- Obzvláště odolné, pevné a odolné proti oděru díky

kovové liště v jádru
- Vhodné pro praváky i leváky

- Automatické zasunutí čepele zvyšuje úroveň
bezpečnosti

- Zámek pro účinnější ochranu
Rozsah dodávky:
- S nasazenou čepelí, tloušťka přibl. 0,50 mm.

Použití
Univerzální nůž na lepenkové krabice do 4 vrstev,
pytle, papír a role, stavební pěnu, jiné pěny,
polystyren atd.

62038 101

62038 102

62038

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                Množství                                62038            …
                                                                                                                                                                      €                
     Bezpečnostní nůž SECUNORM 380                                                                     1                                                           101
     Náhradní čepele pro SECUNORM 380                                                              10                                                          102

62038 102
Náhradní čepele
- Oboustranné broušení
- Tloušťka přibl. 0,50 mm

Bezpečnostní nůž
§
SECUNORM PROFI40
- Hliníková rukojeť
- Ohebná čepel s extra dlouhým nástavcem 40 mm
- Extrémně nízké riziko poškození
- Automatické zasunutí čepele zvyšuje úroveň

bezpečnosti
- Výměna čepele bez nářadí
- Vhodné pro praváky i leváky

Rozsah dodávky:
- S nasazenou čepelí, tloušťka přibl. 0,50 mm.

Použití
Vhodné pro otevírání sáčků a řezání např.
v papíru při válečkovém tisku, na fólie, plastové
pásky, pěnu, polystyren atd.

62037 101

62037 102

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                Množství                                62037            …
                                                                                                                                                                      €                
     Bezpečnostní nůž SECUNORM PROFI40                                                           1                                                          101
     Náhradní čepele pro bezpečnostní nůž SECUNORM PROFI40                 10                                                          102

62037

62037 102
Náhradní čepele
- Oboustranné broušení
- Tloušťka přibl. 0,50 mm



62.662.6

Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Zavírací pracovní nůž
62018

                                                                                                                                                                                        
        Celková délka          Délka čepele                                                                                               62018            …
                         mm                         mm                                                                                                       €                
                             160                               28                                                                                                                                   101

62018

0
Provedení
- Hliníková rukojeť, ergonomicky tvarovaná
- Spolehlivá aretace otevřené čepele
- Opěra pro palec pro optimální, bodově přesný

přítlak
- Rychlá výměna čepele bez použití nástrojů pomocí

rychloupínací páčky

- Přihrádka na čepele integrovaná do držadla 
(vybaveno 5 náhradními čepelemi)

- Pro všechny standardní lichoběžníkové čepele
- Se sponou na opasek

Upozornění:
Náhradní čepele viz obj. č. 62029 104.

Skládací pracovní nůž | Univerzální řezací nástroj | Kombinovaný řezací nástroj |
Box na použité fólie

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                 Balení =                                               62022            …
                                                                                               Jednotky                                                       €                
         Nůž                                                                                                             -                                                          101
         Náhradní nože, přímá řezná hrana                                                 3                                                                            202
         Náhradní nože, přímá řezná hrana                                               50                                                                            203
         Skalpelové čepele (TiN), přímé řezné hrany                              50                                                                            207

Zavírací pracovní nůž 

i
Provedení  
- Výsuvná čepel
- Tělo z chromovaného kovu

- Bezpečnostní aretační mechanizmus
- Dodáváno se dvěma čepelemi
- Přímá čepel

62022 207

62022 101

62022 202-203

62022

Rychlovýměnný univerzální nůž s výsuvnou čepelí

i
Provedení  
- Tělo z litého zinku pro vysokou pevnost a odolnost
- Dvoudílná rukojeť pro bezpečnou práci bez

prokluzování
- Jednoduchý tlačítkový výsuvný systém pro vyšší

bezpečnost, nejsou třeba žádné další nástroje

- Prostor až pro 8 čepelí v rukojeti
- Dodáváno se 3 náhradními čepelemi

62033

                                                                                                                                                              62033            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                          101

62033

Univerzální nůž s výsuvnou čepelí
62029 101
Univerzální nůž, standardní 
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť z litého zinku 

s nožem, smaltovaný povrch
- Vysoce kvalitní čepel ze speciální oceli, ostrá jako

břitva
- Obsahuje 5 lichoběžníkových čepelí v rukojeti

62029 102
Univerzální bezpečnostní nůž
- Na tomto bezpečnostním noži se čepel automatic-

ky zasune, jakmile se uvolní tlak na řeznou hranu.
Nízké riziko zranění

- Lišta z litého hliníku, smaltovaná

62029 103
Univerzální nůž s pouzdrem
- Obzvláště robustní, ergonomicky tvarovaný nůž se

zasouvací čepelí
- Rychlá výměna čepele bez šroubu: Stačí jednoduše

vytáhnout konec rukojeti a otočit jím o 90°
- Se zásobníkem na náhradní čepele nebo bity
- Včetně pouzdra a 1 čepele (lichoběžníkový tvar,

přímý)
- Držák bitů integrovaný v rukojeti

62029 102

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62029            …
                                                                                                                                                                      €                
   Univerzální nůž, standardní                                                                                                                                                 101
   Univerzální bezpečnostní nůž                                                                                                                                            102
   Univerzální nůž s pouzdrem                                                                                                                                                103
   Náhradní čepele, lichoběžníkové, 5 ks                                                                                                                            104

62029 103

62029 104

62029 101

62029



62.7CZ/P

Sp
ec

iál
ní

 n
ás

tro
je 

/ 
PS

A

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Kombinovaný nůž
i
Provedení
- Multifunkční nůž se dvěma čepelemi: Vroubko-

vaná čepel z nerezové oceli, délka 75 mm
a lichoběžníková čepel

- Ergonomická rukojeť: 
Čepel z nerezové oceli lze snadno otevřít jednou
rukou 

- Bezpečnostní zámek na nerezové čepeli:
zabraňuje neúmyslnému otevření

- Výsuvná lichoběžníková čepel: 
Jezdec čepele lze pohodlně ovládat
palcem

- Posuvník zinkové čepele pro vyšší pevnost
a odolnost

- Rychlá výměna čepele bez nářadí
- Mechanismus Interlock™ zabraňuje

otevření obou čepelí současně

62040

                                                                                                                                                                                        
                      Délka                                                                                                                               62040            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                             120                                                                                                                                                                       101

62040

Odpadní nádobka na použité čepele
§
62041 101
Odpadní nádobka
- Odpadní nádobka umožňuje minimalizovat riziko

zranění při likvidaci použitých nožů
- Po úplném naplnění krabice otáčejte víkem, dokud

se nezastaví, tj. dokud červený kolík automaticky
nezapadne

- Poté již krabici nelze otevřít
- Odpadní nádobka se poté vyhodí společně 

s použitými noži

62041 102
Nástěnná konzola
Pro montáž odpadní nádobky na trubky, tyče nebo
stěny.

Upozornění:
Při montáži na stěnu připevněte 
pouze modrou destičku.

62041 101 62041 102

                                                                                                                                                                                        
                                                                Rozměry                                                                               62041            …
                                                        V x Š x H mm                                                                                       €                
     Odpadní nádobka                     210 x 100 x 100                                                                                                                 101
     Nástěnná konzola                                                  -                                                                                                                 102

62041

Kapesní nůž Olivio
Provedení
- Nerezová čepel, možnost zajištění
- Rukojeť z originálního olivového dřeva
- Kvalitní mosazná vložka pro vedení čepele
- Očko na kabel/řetěz

62056

                                                                                                                                                                                        
                  Délka čepele                                                                                                                       62056            …
                                 mm                                                                                                                               €                
                                        90                                                                                                                                                              101

62056

Pracovní nůž (kuchyňský nůž)

0
Provedení  
Nerezavějící čepel. Plastová rukojeť ve tvaru ruky. 

62094 101

                                                                                                                                                                                        
                  Délka čepele                                                                                                                       62094            …
                                 mm                                                                                                                               €                
                                        80                                                                                                                                                              101
                                      150                                                                                                                                                              102

62094 102

                                                                                                                                                                                        
                  Délka čepele                                                                                                                       62091            …
                                 mm                                                                                                                               €                
                                        75                                                                                                                                                              102
                                      102                                                                                                                                                              101

Profesionální nůž

x
62091 102
Provedení
- Sportovní nůž s čepelí 75 mm
- Bezpečnostní zámek: Po úplném vysunutí se

čepel zablokuje 
- Částečně vroubkovaná čepel

62091 101
Provedení
- Kvalitní ocel, pevná a ostrá čepel, protiskluzná
- Bezpečná přeprava v pouzdru na opasek
Použití
Čistě a spolehlivě řeže dřevo, plasty apod.

62091 102

62094

62091

62091 101
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                                                                                                                                                                                                                                                                 62045            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
         Squirt P4 10 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                     301
       Wave 19 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                            302

         Micra 10 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                            306
         Skeletool 8 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                       307

Kombinované nástroje Leatherman®

w
Provedení
Všechny nástroje Leatherman® jsou vyrobeny 
v USA z nerezové oceli. 
Každý nástroj je pro svou funkci speciálně kalený.

62045 301 62045 302 62045 306 62045 307

       Obj. č.                                                                    62045 301                        62045 302                                       62045 306                 62045 307
       Model                                                                    Squirt P4                         Wave                                              Mikra                        Skeletool CX
                                                                                     10 ks                                19 ks                                               10 ks                         8 ks
                                                                                                                              V koženém pouzdru                                                        v nylonovém pouzdru
       Odizolovací nůž                                                                                              x                                                                                        
       Bodec                                                                    x                                                                                                                               
       Montážní očko                                                                                                x                                                                                        
       Držák bitů                                                                                                       2 ks                                                                                   x
       Bity (oboustranné)                                                                                          2 ks                                                                                   2 ks
       Otvírák na plechovky                                                                                     x                                                                                        
       Střihač drátu                                                          x                                       x                                                                                        x
       Pilník (diamatový povlak)                                                                               x                                                                                        
       Pilník (dřevo, kov)                                                  x                                       x                                                                                        
       Řezačka na tvrdé dráty                                                                                  x                                                                                        x
       Otvírák na láhve                                                    x                                       x                                                      x                                x
       Karabina                                                                                                                                                                                                  x
       Kombinovaný nůž (hladký/vroubkovaný řez)                                                                                                                                           x
       Kleště kombinované                                              x                                                                                                                                
       Šroubovák Phillips                                                 x                                                                                              x                                
       Pravítko                                                                                                          x                                                      x                                
       Nůž                                                                        x                                       x                                                      x                                
       Pilník/čistič na nehty                                                                                                                                              x                                
       Pinzeta                                                                                                                                                                   x                                
       Pila                                                                                                                 x                                                                                        
       Nůžky                                                                                                             x                                                      x                                
       Plochý šroubovák                                                   x                                       x                                                      x                                
       Očko na klíčový kroužek                                        x                                                                                              x                                
       Úzké ploché kleště                                                                                         x                                                                                        x
       Hodinářský šroubovák                                           x                                                                                              x                                
       Vroubkovaný nůž                                                                                            x                                                                                        

62045

Kombinované nástroje | Kapesní nože | Nože na kabely

Multifunkční nástroj

Ö
Provedení
- Pouzdro z nerezové oceli
- Vč. pouzdra na opasek

62044

                                                                                         
                                                               62044            …
                                                                       €                
                          14 ks                                                           101

       Obsah
  1  kombinované kleště
  1  Kleště ploché
  1  Střihač drátu
  3  Plochý šroubovák 
       3,0 x 0,8/4,0 x 1,0/5,0 x 1,0 mm
  1  Šroubovák Phillips PH 1
  1  Dvojitý pilník
  1  Křížový pilník
  1  Otvírák na láhve
  1  Otvírák na plechovky
  1  Pila
  1  Nůž
  1  Vroubkovaný nůž

62044
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       Typ                                                                                                                                                 62055            …
                                                                                                                                                                      €                
         Manager 10 ks                                                                                                                                                                      101
         Nomad 11 ks                                                                                                                                                                         102
         Cybertool 34 ks                                                                                                                                                                   103

Kapesní nůž 
t
Originální švýcarský výrobek

62055 101 
Manager
10 ks, barva: modrý safír, s perem a funkcí svítilny
(červená barva).
Malá čepel, šroubovák (3 mm), otvírák na láhve,
ohýbačka kabelů, kroužek, šroubovák Philips, nůžky,
pilník na nehty, LED světlo.

62055 102
Nomad
11 ks, barva: černá. Velká čepel, se západkou
(pevnou), otvírák se šroubovákem (3 mm), otvírák
na láhve s šroubovákem (5 mm), ohýbačka drátu,
ocelový výstružník/jehla, vývrtka, párátko, pinzeta,
kroužek.

62055 103
Cybertool
34 ks, barva: červená; nástroje: 
velká čepel, malá čepel, vývrtka, otvírák na kon-
zervy s malým šroubovákem (také na šrouby
Phillips), otvírák na láhve s šroubovákem a staho-
vačem kabelů, propichovací a vrtací šídlo, kroužek,
pinzeta, párátko, jehla a šídlo, klíč na bity s vnitřním
šestihranem pro zásuvkový konektor D-SUB. Vnitřní
šestihran na bity, bit PZ 0, bit PZ 1, držák bitů 
s 4mm plochým šroubovacím bitem, bit PH 2,
šestihranný bit 4 mm, bit TX 6, bit TX 10, bit TX 15,
kuličkový hrot pro nastavení přepínačů DIP, jehla
(nerezová), mini šroubovák, kombinované kleště se
štípacími kleštěmi, krimpovací kleště, nůžky,
univerzální hák.

62055 101

62055 102

62055 103

62055

Nože na kabely

0
62095 103
Univerzální nebo pracovní nože
S dřevěnou rukojetí, pevné provedení.

62095 104
Nůž Gutta-percha
S dřevěnou rukojetí, pevné provedení.

62095 105
1 čepel se škrabákem na drát, dřevěná rukojeť,
skládací.

62095 106
Jednodílný nůž s plastovým pouzdrem, skládací.

62095 107
S 1 čepelí a hrotem, dřevěná rukojeť, skládací.

62095 108
Se 2 čepelemi (malá čepel se škrabákem na drát),
hrot a šroubovák, plastová rukojeť, skládací.

62095 109
Průmyslové nože
Jednodílný nůž s černými nerozbitnými plastovými
rukojeťmi. Nerezová skládací čepel s dvojitou
pojistkou.

62095 110
Vroubkovaný průmyslový nůž.
Ostatní provedení jako 62095 109.

62095 111
Plastová rukojeť, 1 čepel, hrot a šroubovák, skládací.

62095 113
Elektrikářský bezpečnostní nůž
S plastovou rukojetí, 1 čepel, skládací, s pojistkou.
Červená rukojeť, čepel se 2 zářezy pro stahování
PVC kabelů.

62095 109 62095 110

62095 113

62095 103 62095 104

62095 105 62095 106

62095 107 62095 108

62095 111

                                                                                       
                                                             62095            …
                                                                     €                
                                                                                            107
                                                                                            108
                                                                                            109
                                                                                             110

                                                                                       
                                                             62095            …
                                                                     €                
                                                                                             111
                                                                                             113
                                                                                                   
                                                                                                   

                                                                                       
                                                             62095            …
                                                                     €                
                                                                                            103
                                                                                            104
                                                                                            105
                                                                                            106

62095
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Nůž na kabely / odizolovací nůž
Provedení
- Rukojeť z kvalitního nárazuvzdorného plastu
- Chránič čepele

62090 102
Provedení
- Půlkulatý broušený řezný břit

62090 101
Provedení
- Pevná, přímá čepel

                                                                                                                                                                                        
                  Délka čepele                        Celková délka                                                                       62090            …
                                 mm                                         mm                                                                               €                
                                        35                                               180                                                                                                        102
                                        50                                               200                                                                                                        101

62090 102

62090 101

62090

Nože na kabely | Odizolovací nože | Stahovací nože na kabely

                                                                                                                                                                                        
                                                                Délka čepele                        Celková délka                        62092            …
                                                                                 mm                                         mm                               €                
         Nůž na kabely                                                          50                                               200                                                 201
         Náhradní čepel                                                        50                                                     -                                                 202

Kabelový nůž s vyměnitelnou čepelí
Provedení
- Plně izolovaná nárazuvzdorná plastová rukojeť 

v souladu s předpisy VDE
- Sklápěcí chránič čepele trvale integrovaný 

v rukojeti
- Pevná přímá čepel s chráněnou zadní stranou

Kvalita
Nerezová 
ocel.

62092 201

62092 202

:
Provedení
- Tvar rukojeti s pohodlným protiskluzovým krytem pro

lepší ergonomii
- Vyšší bezpečnost díky měkkým protiskluzovým

částem
- Prohlubeň na palec a hák na prst na konci rukojeti pro

dobrý přenos síly při tažení nože
- Průhledný bezpečnostní nůž
- Izolovaná vícedílná rukojeť, testováno podle VDE

62093 101
Provedení
- Robustní, pevná zahnutá čepel, zešikmená
- S kluznou patkou na špičce
Kvalita
Chirurgická ocel, nerezová, kalená na vzduchu.

62093 102
Provedení
- Stabilní pevná zahnutá čepel, přímá čepel
Kvalita
Speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

Nůž na stínění kabelů VDE

62093 101

62093 102

                                                                                                                                                                                        
                  Délka čepele                        Celková délka                                                                       62093            …
                                 mm                                         mm                                                                               €                
                                        38                                               180                                                                                                        101
                                   50                                         185                                                                                            102

62092

62093

Nůž na kabely Secura
-
Provedení
- Nastavitelná hloubka řezu
- Automatické přestavení čepele pro kulatý 

a podélný řez

Použití
Pro stahování izolace a stínění ze všech běžných
kulatých kabelů.

62098 101
Provedení
- Náhradní čepel v rukojeti
- Určeno pro kabely ve vlhkých místnostech
- Na kabel Ø 4–16 mm

62098 102
Provedení
- Náhradní čepel v rukojeti
- Na kabel Ø 8-28 mm

62098 103
Provedení
- S čepelí ve tvaru háku
- Náhradní čepel v rukojeti
- Určeno pro kabely ve vlhkých místnostech
- Na kabel Ø 8-28 mm

62098 101-102

                                                                                                                                                                                        
         Pro Ø kabelu                                                                                                                               62098            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                         4 - 16                                                                                                                                                                       101
                         8 - 28                                                                                                                                                                       102
                         8 - 28                                                                                                                                                                       103

62098 103

62098
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Odizolovací nůž

0
Provedení
- Nastavitelná hloubka řezu
- Automatické přestavení čepele pro kulatý 

a podélný řez
- Náhradní čepel v rukojeti

Použití
Pro stahování izolace a stínění ze všech běžných
kulatých kabelů, zejména ve vlhkých místnostech.

62100 101-102
Provedení
- Bez předsazené čepele

62100 103
Provedení
- S čepelí ve tvaru háku a ochrannou krytkou
Použití
Podélný a kruhový řez.

62100 301
Náhradní čepel
Použití
Vhodné pro odizolovací nůž, obj. č. 62100 101-103

62100 301                                                                                                                                                                                        
         Pro Ø kabelu                                                                                                                               62100            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                         4 - 16                                                                                                                                                                       101
                         8 - 28                                                                                                                                                                       102
                         8 - 28                                                                                                                                                                       103
      Náhradní čepel                                                                                                                                                                       301

62100 101-102

62100 103

62100

Z
62121 100+102
Odizolovací nůž AM 25 / AM 35
Provedení
- Otočná čepel pro kulaté, podélné a spirálové řezy
- Montážní konzola s integrovaným břitem pro

přerušení naříznuté izolace 
- Vč. náhradního čepele

Upozornění:
Náhradní čepel, viz obj. č. 62121 103.

62121 100
Odizolovací nůž AM 25 
Použití
Pro kulatý PVC kabel, Ø 6–25 mm.
Nastavitelná hloubka řezu pro tloušťku izolace 
až 6 mm.

62121 102
Odizolovací nůž A M 35
Použití
Pro kulatý PVC kabel, Ø 25–36 mm Ø.
Nastavitelná hloubka řezu pro tloušťku izolace 
až 4,5 mm.

62121 103
Náhradní čepel
Provedení
- Obsah: 1 kus
Použití
Pro odizolovací nože AM 25 (obj. č. 62121 100)
a AM 35 (obj. č. 62121 102).

62121 104
Odizolovací nůž AM 16
Provedení
- Nástroj na odizolování kabelů s PVC izolací
- Izolaci lze odstranit kdekoli
- Integrovaná čepel pro přerušení naříznuté izolace
- Hloubku řezu lze nastavit v rozsahu 0,8–2,5 mm
Použití
Pro kulaté PVC kabely, Ø 6–17,3 mm
Ideální pro stahování izolace z kabelů 
v kabelových kanálech. 

Odizolovací nůž62121

62121 100+102

                                                                                                                                               Náhradní čepel                
         Pro Ø kabelu                                                                                62121            …                      62121            …
                         mm                                                                                       €                                              €                
                         6 - 25                                                                                                                 100                                                103
                       25 - 36                                                                                                                 102                                                103
                        6–17,3                                                                                                                 104                                                      

62121 103

62121 104
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Nože na kabely | Nástroje na odizolování a stahování kabelů

Sady nožů na kabely62117

-
Provedení
- Systém nožů na kabely s automatickým krytem

čepel a vyměnitelným systémem držáků pro
stahování izolace ze všech běžných kulatých
kabelů

- Čepele ze speciální oceli, kalené a temperované

Modulární systém
Díky inteligentnímu systému vyměnitelných držáků
stačí jeden nástroj pro odizolování nejběžnějších
typů kabelů Ø 4–70 mm

Provedení
Unikátní okénko na kovové klipsně umožňuje
kontrolovat řez pohledem.
Přesné sesazení pro komfortní práci.

Bezpečnost
Díky nově vyvinutému mechanizmu ochrany
hákovité čepele je nebezpečí pořezání již minulostí. 
Testováno TÜV/GS.

62117 100
Rozsah dodávky:
- 1 nůž na kabely
- 1 náhradní držák pro následující pracovní rozsah:
- Ø 8–28 mm

62117 101
Rozsah dodávky:
- 1 nůž na kabely
- 1 náhradní držák pro následující pracovní rozsahy:
- průměr 4–16 mm
- Ø 8–28 mm
- průměr 27-35 mm
- průměr 35-50 mm
- průměr 50-70 mm
- V pouzdru

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         Pro Ø kabelu                                      Počet                                                                                                                                                                                   62117            …
                         mm                náhradních držáků                                                                                                                                                                                          €                
                         8 - 28                                                    1                                                                                                                                                                                                                                 100
                         4 - 70                                                    5                                                                                                                                                                                                                                 101

Držák lze vyměnit bez použití 
dalších nástrojů. 
To umožňuje  snadné nastavení
pracovního rozsahu.

62117 101

62117 100
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Nástroj pro stahování izolace a stínění
-
Provedení
- Vedení kabelu pro snadné podélné řezy
- Vhodné pro napájecí i řídicí kabely, datové kabely

(CAT 5-7), koaxiální kabely, ploché kabely, ohebné
vodiče, instalační kabely

- Vylepšené utěsnění při uzavření s možností použití
pouze jedné ruky

- Ergonomická rukojeť
- Nastavení délky jednou rukou pro leváky i praváky
- Testováno TÜV/GS

Použití
Pro stahování izolace ze všech běžných kulatých
kabelů o průměru 4–15 mm (např. NYM 3 x 1,5 mm2

až 5 x 2,5 mm2). Pro stahování izolace z plochých
kabelů do šířky 15 mm. Pro stahování izolace 
z pevných vodičů 1,5 a 2,5 mm2. Pro stahování
izolace z ohebných vodičů 1,5–50 mm2.

62101

                                                                                         
                      Délka                                62101            …
                         mm                                       €                
                             130                                                           101

62101

Odizolovací nástroj

:
Provedení
- Hloubku řezu lze nastavit od 0 do 5 mm
- Výměnné čepele lze použít po obou stranách
- Rukojeti vyrobené z plastu vyztuženého skelným

vláknem

Použití
Pro odstraňování všech vrstev izolace z kabelů
o průměru nad 25 mm Vhodné pro podélné 
i příčné řezy.

62102 102
Náhradní čepel

62102 101

                                                                                                                                                                                        
         Pro Ø kabelu                                                                                                                               62102            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                            > 25                                                                                                                                                                       101
      Náhradní čepel                                                                                                                                                                       102

62102 102

Univerzální odizolovací nástroj
-
62106 101
Provedení
- Pouzdro z vysoce kvalitního polyamidu odolného

vůči opotřebení
- Čepele s titano-nitridovým povlakem pro rychlejší

řezání a delší životnost
- Čepele není nutno nastavovat na hloubku řezu
- Klipsna na kapsu pro bezpečné uložení
- Přezkoušeno dle TÜV/GS

Použití
Ideální pro použití v rozvodných skříních. Pro
stahování izolace ze všech standardních kulatých
kabelů. Odizolování různých typů kabelů,
např. NYM 3 x 1,5 mm2 až 5 x 2,5 mm2.

62175 102
Provedení
- Dlouhý ergonomický odizolovací nástroj
- Polyamidové pouzdro
- Čtyřbřitá konstrukce snižuje potřebnou sílu 

a zvyšuje přesnost
- Vnitřní délková stupnice
- Komfortní textura povrchu s dobrou přilnavostí
- Ergonomická protiskluzová dvoudílná úchopová
zóna pro bezpečné držení

Použití
Pro stahování izolace z různých typů kabelů, 
např. NYM 3 x 1,5 mm2 až 5 x 2,5 mm2. 
Mimořádně dlouhé provedení modelu JOKARI XL
umožňuje snadnou práci i v hlubších zásuvkách.

62106 101

                                                                                                                                                                                       
         Pro Ø kabelu                      Délka                                                                                              62106            …
                         mm                         mm                                                                                                      €                
                         8 - 13                             124                                                                                                                                 101
                      8 - 13                          176                                                                                                                   102

Obvodové řezyOtáčení nástroje pro
obvodové řezání

Podélné řezyUpevnění nástroje pro
podélné řezání

62102

62106

62106 102
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Nástroj pro stahování izolace a stínění
-
62109 301
Secura Coaxi No. 1
Provedení
- Měkké části rukojeti a plocha stupnice pro po-

hodlnou práci
- Dvoustupňový odizolovací systém nástroje

odstraňuje vnější plášť a dielektrickou vrstvu po
částech (tyto dvě fáze jsou vidět na první pohled
čísly 1 a 2 v kontrastních barvách)

- Délku izolace lze snadno nastavit pomocí vnitřní
barevné stupnice

- Tato funkce je užitečná zejména při práci 
v nástěnném rozvaděči

- Spolehlivý těsnicí systém zjednodušuje každoden-
ní používání, a to i v náročném prostředí

- Měkké modré části pro bezpečné uchopení při
stahování stínění

Použití
Vhodné pro všechny běžné koaxiální kabely 
o průměru 4,8 až 7,5 mm a kabely RG 58U/RG 59U.

62109 302
Kat. č. 1
Provedení
- Není nutné nastavovat hloubku řezu na příslušný

průměr, protože speciální vedení čepele dokonale
odstraňuje vnější izolaci, po které lze odstranit
stínicí fólii

- Stahovací čepele mají povlak TiN

Použití
Pro datové kabely s PVC izolací (např. kabely
kategorie 5, kategorie 6 nebo kategorie 7, kroucená
dvojlinka) o průměru 4,5–10 mm.

62109 301

                                                                                                                                                                                        
    Rozsah použití                                Délka                                                                                       62109            …
    Ø mm                                                  mm                                                                                               €                
     4,8 - 7,5                                                        98                                                                                                                          301
     4,5 - 10,0                                                    100                                                                                                                          302

62109

62109 302

Odizolovací a stahovací nástroje

                                                                                                                                                                                        
       Rozsah použití                                       Rozměry D x Š x V               Hmotnost                        62107            …

         Ø mm                                                                               mm                              g                                    €                
         0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40                    102 x 42 x 14                            34,5                                                 100
         0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,80                   102 x 42 x 14                            34,5                                                 101
         0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,80 / 1,00                   102 x 42 x 14                            34,5                                                 102

Kvalitní odizolovací nástroj

Odizolovací mikro-nástroje
-
Provedení
- Lehký, přesný a snadno ovladatelný odizolovací

nástroj pro odstraňování izolace z vodičů a kabelů
- Rozsah stažení izolace lze nastavit v krocích podle

tabulky  
- Polyamidové (PA) pouzdro
- Čepel ze speciální nástrojové oceli
- S nastavitelným délkovým dorazem
- S řezacím prvkem pro dráty do Ø 1,0 mm
- Vyměnitelná lichoběžníková čepel
- Přezkoušeno dle TÜV/GS

Použití
Zvláště vhodné pro vodiče s vnější izolací PVC,
Mylar®, Kynar®, Tefzel® apod.
Pro použití v elektronice, počítačových a síťových
technologiích, poplašných a dveřních systémech,
kabelových svazcích, telekomunikacích a mnoha
dalších aplikacích.

-
Provedení
- Bezpečný úchop díky integrovaným protiskluzovým

zónám na uchopení
- Zajišťovací mechanismus brání nekontrolovanému

otevření nástroje
- Zbytky kabelů nezanáší břity
- Čepele není nutno nastavovat na hloubku řezu
- Oříznutí lze odstranit z delších vedení kabelů

pomocí podélného řezacího ústrojí
- Tvarovaná čepel pro stahování izolace z kabelů 

0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4,0 mm2

- Další posuvný břit s povlakem TiN
- Dodáváno v klipsně do kapsy

Použití
Odizolovací nástroj pro stahování stínění ze všech
standardních kulatých kabelů o průměru 
8–13 mm. Odizolování různých typů kabelů,
např. NYM 3 x 1,5 mm až 5 x 2,5 mm2. Ideální pro
použití v rozbočovacích a rozvodných skříních.

62108

                                                                                                                                                               62108            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                   101

62107

62108

62107 100

62107 101

62107 102
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Nástroj na vkládání
w
Provedení
- Plastové
- Integrovaný tažný hák a uvolnění čepele

Použití
Pro kabely UTP a STP, průměr vodiče 0,4 až 0,8
mm. Pro instalaci na pásky, zásuvky a panely.
Přitlačí a odřízne kabel v jednom kroku. Uzamykatel-
ná řezačka umožňuje vtlačení kabelu bez řezání.

62105

                                                                                                                                                                                        
              Délka                                                                                                                                       62105            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    175                                                                                                                                                                                101

62105

Odizolovací nástroj CST62096

Z
62096 101
Základní nástroj CST
Provedení
- Vč. montážní pomůcky
- Kazety s čepelemi lze použít z obou stran
- Kazeta s výměnnými čepelemi (není součástí

dodávky)

Použití
Pro koaxiální a kulaté (stíněné) datové
kabely o průměru 2,5–8 mm 1-, 2- a 3stupňové
stahování izolace v jednom kroku.

62096 102
Kazeta s čepelemi pro základní nástroj CST
- Rozměry stahování = B 6,5 mm

62096 103
Kazeta s čepelemi pro základní nástroj CST
- Rozměry stahování = C 7,1 mm / B = 5,1 mm

62096 101

62096 10362096 102

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    62096            …
                                                                                                                                                                      €                
     Základní nástroj CST                                                                                                                                                             101
     Kazeta s čepelemi, modrá                                                                                                                                                    102
     Kazeta s čepelemi, zelená                                                                                                                                                    103

:
Provedení
- Inovativní ergonomická pistolová rukojeť pro

snadné naříznutí, stažení a podélné odříznutí
izolace

- Kónicky tvarovaný konec nástroje pro lepší přístup
do stísněných prostor při instalaci

- Nástroj na odizolování kabelů o průřezu
0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm².

- Polohovací tyče usnadňují vkládání jednotlivých
vodičů pro stahování izolace

- Pohodlné vkládání koaxiálních a datových kabelů
díky vstupnímu vodicímu otvoru

- Vícesložkové provedení s měkkou plastovou zónou
pro pohodlnou manipulaci a bezpečné držení

- Pouzdro z polyamidu vyztuženého skelným
vláknem

Použití
Rychlé a přesné odizolování a stahování izolace ze
všech standardních kulatých kabelů a kabelů pro
vlhké prostory (např. kabel NYM o průměru 3 x 
1,5 mm² až 5 x 2,5 mMm2), datové kabely (např.
kroucená dvoulinka) a koaxiální kabely.

62110 100
Provedení
- Pro praváky

62110 101
Provedení
- Pro leváky

Univerzální odizolovací nástroj ErgoStrip® (patent čeká na vyřízení)62110

                                                                                                                                                                                                       pro praváky                              pro leváky                
   Rozsah použití                     Délka      Kulatý kabel    Vodič a drát    Koaxiální kabel     Datový kabel                                           62110            …                      62110            …
   Ø mm                                        mm                Ø mm                 mm2                    Ø mm                                                                              €                                              €                
   0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0      135                    8 - 13             0,2 - 4,0                   4,8 - 7,5      Kroucená dvojlinka kat. 5-7 (TTPTSTP)                           100                                           101

62110 100

62110 101
Odizolování NYM
kabelu

Odizolování datového
kabelu

Odizolování koaxiální-
ho kabelu
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              Délka                              Vodič                              Kabel                                                        62115            …
                 mm                                 mm                                mm2                                                               €                
                    160                               1,1 - 4,8                                  0,5 - 6                                                                                     101

Odizolovací kleště

0
Provedení
- Hlava leštěná s vysokým leskem, chromovaná
- Se seřizovacím šroubem a pružinou
- Držadla s těžkými dvoudílnými rukojeťmi 

s povlakem

62115

Odizolovací kleště VDE, chromované

0
Provedení
- Vyrobeno z chrom-vanadové oceli, leštěný

chromovaný povrch s vysokým leskem
- S dvojdílnou rukojetí
- Speciálně navrženo tak, aby splňovalo přísné

bezpečnostní pokyny norem IEC 900, 
DIN EN 60900 a VDE 0680 část 2

- Rukojeti se stříkanou izolací, 1000 V

62104

                                                                                                                                                                                        
              Délka                              Vodič                              Kabel                                                        62104            …
                 mm                                 mm                                mm2                                                               €                
                    160                               1,1 - 4,8                                  0,5 - 6                                                                                     101

Odizolovací kleště

                                                                                                                                                                                        
              Délka                              Vodič                              Kabel                                                        62112            …
                 mm                                 mm                                mm2                                                               €                
                    160                               1,1 - 4,8                                  0,5 - 6                                                                                     101

62115

62104

62112

ß
Provedení
- S černými rukojeťmi Ergosoft
- Vysoký lesk
- Seřizovací šroub pro seřízení na průměr drátu

nebo flexibilní průměr
- S rozevírací pružinou

Kvalita
Speciální nástrojová ocel C 45,
kalená v oleji, chromovaná.

62112

Odizolovací kleště VDE/stahovací kleště

62114 101

                                                                                                                                                                                        
              Délka                                                                                                                                        62114            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    160                                                                                                                                                                                101
                    165                                                                                                                                                                                201

62114

:
62114 101
Provedení
- Chromovaná hlava
- Snadné nastavení na drát nebo potřebný průměr

pomocí vroubkovaného kolečka s aretační maticí
- S rozevírací pružinou
- Pro vodiče s jedním, několika nebo mnoha

jemnými dráty s plastovou nebo pryžovou izolací,
max. ∅ 5 mm, resp. průřez vodiče 10 mm2

- Držadla se silnostěnnými, dvoubarevnými více-
dílnými návleky a protiskluznou ochranou přes
izolované rukojeti

- Testováno dle normy IEC DIN EN 60900

Kvalita 
Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji.

62114 201
Provedení
- Snadnější přístup zejména díky hluboko usazeným

svorkovnicím s úzkým tvarem hlavy a optimálně
zahnutým břitem na stínění kabelu

- Snadné stahování izolace bez poškození díky
kruhové čepeli s hloubkovým dorazem

- Pro univerzální použití: Přesné odizolovací otvory
pro vodiče o průměru 1,5 a 2,5 mm²

- S bočními štípacími kleštěmi pro štípání vodičů,
drátů, malých šroubů a hřebíků

- Všechny řezné hrany jsou také indukčně kalené na
tvrdost přibližně 61 HRC – pro vysokou odolnost
vůči opotřebení

- O 30 % lehčí než srovnatelné kleště
- Rukojeti se silnostěnnými, dvoubarevnými,

vícesložkovými povlaky
- Testováno podle normy IEC DIN EN 60900

Použití
Šetří čas při stahování izolace a opláštění ze všech
standardních kulatých kabelů a kabelů pro vlhké
prostory (např. kabely NYM).

Kvalita
Vanadová elektrikářská ocel, kovaná, kalená
v oleji

62114 201

Odizolovací kleště | Kleště na kabeláž | Elektrikářské kleště | Trojité kleště



62.17CZ/P

Sp
ec

iál
ní

 n
ás

tro
je 

/ 
PS

A

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Odizolovací kleště VDE
Provedení
- Leštěný chromovaný povrch
- Samonastavitelné
- Segmentové břity se automaticky nastaví na

průřez vodiče
- Silnostěnné plastové rukojeti s chráničem ruky

Kvalita
Speciální vanadová ocel.

                                                                                                                                                                                        
              Délka                              Kabel                                                                                                62116            …
                 mm                                mm2                                                                                                       €                
                    165                                  0,5 - 6                                                                                                                                  101

62116

62116

                                                                                                                                                                                        
       Verze                                             Délka                                                                                        62113            …
                                                                 mm                                                                                               €                
         Bez rozevírací pružiny                      200                                                                                                                          301
         S rozevírací pružinou                        200                                                                                                                          302

Elektroinstalační kleště VDE

:
Provedení
- Leštěná hlava
- Ramena potažená plastem
- Břity též indukčně kalené
- Tvrdost čepele přibl. 60 HRC

Použití
Pro stahování izolace, uchopování a ohýbání
vodičů, krimpování koncových dutinek, ideální pro
práci s kabeláží. Na štípání měkkých, středně
tvrdých i tvrdých drátů.

Kvalita
Vanadová elektrikářská ocel, kovaná, kalená
v oleji

62118 301
Provedení
Rukojeti s dvoubarevnými, vícedílnými povlaky.

Kleště na kabeláž
62118 101

                                                                                                                                                                                        
 Parametry odizolování                     Do Ø drátu          Do Ø drátu          Délka                                62118            …
                               mm2          středně tvrdý mm             tvrdý mm             mm                                       €                
     0,5 až 0,75 / 1,5 / 2,5                                       2,5                           1,6              160                                                          101
       0,5 až 0,75 / 1,5 / 2,5                                       2,5                           1,6              160                                                          301

62118 301

:
Provedení
- Víceúčelové kleště pro elektrickou instalaci
- Šroubovací kloub: přesný pohyb kleští bez vůle
- Štíhlé provedení pro lepší přístup

Použití
Uchopování plochého a kulatého materiálu, ohýbání,
zbavování otřepů, štípání kabelů, odizolování 
a krimpování izolovaných vodičů.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel, 
kovaná, kalená v oleji.

Šest funkcí v jedné sadě kleští:
- Hladké uchopovací plochy na špičce pro pevný

úchop jednotlivých drátů, profilovaných úcho-
pových povrchů a otvorů hořáků pro uchopování
plochých i kulatých materiálů

- Ostřejší vnější hrana čelisti pro práci se zásuvkami
zapuštěnými do zdi a pro odstraňování otřepů
z průchozích otvorů

- Stahovací otvory pro vodiče 0,75–1,5 mm2

a 2,5 mm2

- Krimpovací prohlubeň pro koncové dutinky na
vodiče, 0,5–2,5 mm2

- Štípací kleště na kabely s přesnými břity (indukčně
kalenými) pro měděné a hliníkové kabely do 5 x
2,5 mm2 / Ø 15 mm

- Individuálně testováno podle normy VDE DIN 
EN 60900

62113 301

Trojité kleště
ß
Provedení  
- Ploché, odizolovací a krimpovací kleště v jednom
- Hlava leštěná a chromovaná

Použití 
Pro stahování izolace, uchopování a ohýbání drátů,
štípání drátů, krimpování koncových dutinek 
a kabelových oček atd. 

62119 

                                                                                                                                                                                        
      Délka            Pracovní rozsah                                                                                                        62119            …
         mm                              Ø mm                                                                                                               €                
           160                               1,6 - 2,5                                                                                                                                           101

62118

62113

62119
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w
Provedení
- Ergonomická protiskluzná dvoudílná rukojeť
- Úzká rukojeť
- Vyrobeno v Německu

Použití
Speciální kleště s podélným dorazem pro vysoce
kvalitní stahování izolace bez poškození ze všech
elektrických kabelů s jedním a více vodiči od 0,03
do 16 mm2. Lze použít bez ohledu na pevnost
izolačního materiálu. Speciální proces řezání
nedeformuje konce kabelů. Vyměnitelný břit pro
různé průřezy kabelu. Možné jsou také rozměry na
míru. Odizolovací nůž se automaticky vrací do
výchozí polohy. 

62124 201
Použití
Pro kabely s izolací PTFE 0,03–2,08 mm2

s vedením kabelu. Polohy pro Ø 0,35 mm / 0,55 mm,
0,80 mm / 1,05 mm, 1,35 mm / 1,60 mm, 1,75 mm.

62124 202
Použití
Pro kabely s izolací PTFE 2,5–10,0 mm2. Polohy pro
Ø 4,45 mm, 3,50 mm, 2,70 mm, 2,30 mm.

62124 203
Použití
Na pletené kabely DIN 0,14–6,0 mm2. Polohy pro 
Ø 0,70 mm / 1,35 mm, 1,70 mm / 2,30 mm, 
2,70 mm / 3,50 mm.

62124

                                                                                                                                                                                        
              Délka                                                                                                                                       62124            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    200                                                                                                                                                                                201
                    200                                                                                                                                                                                202
                    200                                                                                                                                                                                203

Odizolovací kleště
62126 201+301
Provedení
- Se střihačem kabelů a délkovým dorazem
- Tělo z polyamidu zesíleného skelným vláknem
- Kovové části ze speciálně kalené oceli
- Segmentové břity se automaticky nastaví na

průřez vodiče
- 3stupňové nastavení tloušťky izolace: 

tlustá, normální, tenká
- Lze přednastavit pomocí podélného dorazu, 

3–18 mm
- Celková délka 200 mm
- Hmotnost: přibl. 150 g

Použití
Pro vodiče a kabely s PVC izolací.

62126 202+302
Náhradní břit pro obj. č. 62126 201+301.

62126 301

                                                                                                              0                           ß               
                                                           Pracovní rozsah                                62126            …              62126            …
                                                                                mm2                                                                  €                                      €                
       Kleště                                                                0,08 - 6                                                          301                                             

         Kleště                                                              0.03 - 10                                                                                                       201
         Náhradní čepel                                                            -                                                          302                                             
         Náhradní čepel                                                            -                                                                                                       202

62126 201

62126

Odizolovací kleště62123

:
Provedení
- S výměnnými břity pro čtyři nebo šest různých

průřezů vodičů
- Přesně broušené, tvarované čepele nepoškozují

vodič, a to ani jemně pletené vodiče
- Čelisti přidržují vodič při stahování izolace
- Nastavitelný délkový doraz pro stejnou délku

stažení izolace při sériových úkonech
- KIeště se vrací do původní polohy pomocí tlačné

pružiny

- Plastové kryty rukojetí
- Černý lak
- AWG 20-19/17/15/13/11/10

Kvalita
Tělo kleští: Hliník. 
Dřík: Speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

                                                                                                                                                                                        
              Délka                                      Rozsah použití                                                                        62123            …
                 mm                                                        mm2                                                                               €                
                    180         0,5-0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0                                                                                                        201

62123

Odizolovací kleště

62124
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                                                                                                                                                 Náhradní čepel              
       Typ                      Pracovní rozsah              Délka       Hmotnost        62128            …              62129            …
                                                       mm2                  mm                      g                €                                      €                

         Stripax® Mini                        0,08 - 1                    135                    110                               101                                       101
         Stripax® RD                        0,08 - 10                    190                    155                               102                                       102
         Stripax® ULtimate               0,25 - 6                    190                    155                               104                                             
         Stripax® ULtimate XL         2,5 - 10                    190                    175                               105                                             
         Stripax® 16 RD                     6,0 - 16                    190                    155                               103                                             

Odizolovací kleště

62129 10262129 101

62128 103

62128 101

62128 102

62128 - 62129

62128 104

Z
62128 101
Mini-Stripax®

Provedení
- Délku odizolování lze nastavit pomocí dorazu
- Svěrací čelisti se po odstranění izolace automatic-

ky otevřou
Použití
Pro stahování izolace a štípání vodičů 0,08–1 mm²
(~AWG 28–18), max. průměr jemně splétaného 
a pevného vodiče s PVC izolací až 1,3 mm.

62128 102
Stripax® RD
Provedení
- Odnímatelné zapuštěné rukojeti
- Možnost částečného odizolování
- Délka odizolování až 25 mm
- Personalizované značení
- Upínací čelisti se otevřou automaticky po od-

stranění izolace
- Kazety s břity lze snadno vyměnit
- Dvojitá izolace kabelů ve dvou operacích bez

zvláštního nastavení
- Segmentové břity zajišťují obklopení vodiče; břity

se automaticky přizpůsobí tloušťce izolace, kterou
lze pak snadno stáhnout

Použití
Pro stahování izolace z jemných pletených 
i pevných vodičů s PVC izolací 0,08–10 mm² (~AWG
28–7). Zpracování více vodičů; v případě tenkých
plochých vodičů lze zpracovat několik vodičů 
v jediném kroku. 

62128 104
Stripax® ULtimate 
Provedení
- Čistění do maximální délky 25 mm
- Dvojitá izolace kabelů ve dvou operacích

bez zvláštního nastavení
- Svěrací čelisti se po odstranění izolace automatic-

ky otevřou
- Vlastní označení pomocí zařízení ESG
- Díky speciálním tvarovaným břitům nejsou vodiče

poškozené
Použití
Vhodné zejména pro vodiče podle normy UL. 
Pro stahování izolace z jemných pletených 
i pevných vodičů s bezhalogenovou izolací 
0,25–6 mm² (~AWG 24–10). 

62128 105
Stripax® ULtimate XL 
Provedení
- Odstraňování a řezání téměř všech izolačních

materiálů bez obsahu halogenů a také vodičů
podle normy UL a podobných s tvrdou nebo
hladkou izolací o průřezu 2,5–10 mm².

- To znamená, že ani odolný materiál PUR 
s pláštěm pro kabeláž snímače/ovladače 
o průměru 4,1 mm až 7,2 mm nepředstavuje žádný
problém

- S automatickým nastavením
- 3stupňová funkce částečného odstrojení 

(délka odizolování: 3, 5 a 10 mm)
- Bez třepení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné na širokou škálu izolačních tlouštěk
Použití
Optimální konstrukce pro typické oblasti použití, jako
jsou ovládací řídicí kabely, zemnicí kabely, připojo-
vací kabely motoru, kabely napájecí sběrnice,
hliníkové kabely pro lehké stroje nebo pro stahování
izolace z kabelů snímače/ovladače.

62128 103
Stripax® 16 RD
Provedení
- Upínací čelisti se otevřou automaticky po od-

stranění izolace
- Kazety s břity lze snadno vyměnit
- Dvojitá izolace kabelů ve dvou operacích bez

zvláštního nastavení
- Odnímatelné zapuštěné rukojeti
- Možnost částečného odizolování
- Délka odizolování až 25 mm
- Personalizované značení
- Řezy max. 6 mm²
- Díky speciálním tvarovaným břitům nejsou vodiče

poškozené
Použití
Pro stahování izolace z jemně splétaných i pevných
vodičů s PVC izolací 6–16 mm².

62129
Náhradní čepel

                                                                                                                                                                                        
              Délka               Rozsah použití                                                                                                62127            …
                 mm                                mm2                                                                                                       €                
                    195                          0,03 - 10,0                                                                                                                                  201

w
MultiStrip 10
Provedení  
- První odizolovací kleště pro automatické nastavení

průřezů a tloušťky izolace.

Použití 
Vhodné pro jednožilové i vícežilové kabely s PVC
izolací a širokou škálou speciálních izolací, integro-
vané štípací kleště na kabely.

Odizolovací kleště Multi Strip 10 (automaticky samonastavitelné)
62127

62127

62128 105
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Odizolovací kleště
-
62130 201
Provedení
- Ergonomické automatické odizolovací kleště

na pevné i ohebné vodiče a vodiče o průměru 
0,2–6,0 mm2 (AWG 24–10)

- Není nutné přestavování podle průřezu kabelu
- Vhodné pro kabely s izolací z PVC a dalších

materiálů
- Speciální snímací systém zaručuje, že nedojde 

k poškození vodiče
- Podélný doraz nastavitelný v rozsahu 6–15 mm

umožňuje konzistentní sériové stahování
- Vnější boční štípací kleště pro vodiče do polohy 

až 2,5 mm2

- Těleso kleští z polyamidu vyztuženého skelným
vláknem, rukojeť kleští se štěrbinou ve spodní části
pro montáž

- Přezkoušeno dle TÜV/GS
Použití
Pro rychlé a přesné stahování izolace i na těžko
přístupných místech. Elektrotechnický a automobi-
lový průmysl.

62130 202
Provedení
- Automatické odizolovací kleště na kombinované

kabely pro připojení k rozvaděčům senzorů/ovla-
dačů

- Kabely lze odizolovat na libovolnou délku
- Není nutné přestavování podle průřezu kabelu
- Výměnné břity
- Přezkoušeno dle TÜV/GS
Použití
Pro odizolování kabelů senzorů/ovladačů bez
halogenů s PUR nebo PVC opláštěním a vícežilovou
konstrukcí, např. kabelů senzorů od Ø 4,4 mm,
stíněný a nestíněný.
Pro aplikace v řemeslech a průmyslu.

62130 201

                                                                                                                                                                                        
    Pracovní rozsah                      Délka               Hmotnost                                                                62130            …
                        mm2                                    mm                              g                                                                       €                
                     0,2 - 6,0                         165                               91                                                                                              201
                     4,4 - 7,0                             166                             125                                                                                              202

62130

62130 202

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                        Délka                  Řezný výkon                                                        62131            …
                                                         mm                              Ø mm                                                               €                
         Evo Shark                                    180                                        18                                                                                      100
     Shark                                             230                                        25                                                                                     102

Kabelové nůžky
x
Provedení  
- Ovládání jednou rukou
- Indukčně kalené řezné hrany
- Přestavitelný šroubový kloub
- Laserové řezané součásti

Použití  
Na štípání měděných a hliníkových kabelů bez
ocelového jádra. 

Kvalita 
Speciální uhlíková ocel. 

62131 100

62131 102

62131

Odizolovací kleště | Štípací kleště na kabely

Automatické odizolovací kleště

:
Provedení
- Plast vyztužený skelným vláknem s ergonomickou

měkkou plastovou částí rukojeti
- Kompaktní konstrukce
- Komfortní práce i na špatně přístupných místech
- Automaticky se nastaví na průřez vodiče
- Se střihačem drátu na měděné a hliníkové vodiče

do 2,5 mm2

- Podélný doraz nastavitelný v rozsahu 6–18 mm
umožňuje sériovou práci s konzistentní délkou
odizolování

- Snadno výměnné břity

Použití
Pro všechny standardní průřezy kabelů. Vhodné pro
jednotlivé, splétané a jemně pletené vodiče o délce
0,2–6,0 mm2 se standardní izolací.

62142

                                                                                                                                                                                        
    Pracovní rozsah                      Délka               Hmotnost                                                                62142            …
                        mm2                          mm                              g                                                                       €                
                     0,2 - 6,0                             180                             151                                                                                              101

62142



62.21CZ/P

Sp
ec

iál
ní

 n
ás

tro
je 

/ 
PS

A

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Kabelové nůžky

:
Provedení
- Kalené řezné hrany, broušené pro čisté, hladké 

a přesné řezání bez drcení
- Pouzdro s pevným ramenem s plošinou pro

nastavení při řezání směrem dolů
- Na štípání měděých a hliníkových kabelů 

v jednoručním nebo dvouručním ovládání až do
průměru 60 mm

- Inovativní třírychlostní pohon s vysokým
převodovým poměrem pro snadné štípání jednou
rukou nebo oběma rukama

- Snadná manipulace díky nízké hmotnosti 
a kompaktnímu provedení.

Použití
Na štípání měděných a hliníkových kabelů, jed-
nožilových i vícežilových. Nevhodné na ocelové 
a strunové dráty.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel, 
kovaná, kalená v oleji.

62154 101
Provedení
- Leštěná hlava, ramena se silnostěnnými, 

dvoubarevnými, vícedílnými povlaky 
s protiskluznou ochranou

62154 201
Provedení
- Ramena se silnostěnnými, dvoubarevnými,

vícedílnými povlaky s protiskluznou ochranou.
- Individuálně testováno podle normy 

VDE DIN EN 60900

62154 101

62154 201

                                                                                                                                                                 VDE                
                      Délka                                                  Řezný výkon              62154            …                62154            …
                         mm      Ø měděného a hliníkového kabelu mm                      €                                       €                
                             320                                                                            60                                       101                                        201

62154

                                                                                                                                                                                        
                                                              Délka                                                  Řezný výkon                62132            …
                                                                 mm         Měděný a hliníkový kabel Ø mm/mm2                        €                
         Kabelové nůžky                                  250                                                                   32/240                                        101
         Kabelové nůžky                                  280                                                                   52/380                                        102
         Štípací kleště na kabely, VDE         250                                                                   32/240                                        201
         Štípací kleště na kabely, VDE         280                                                                   52/380                                        202
         Náhradní čepel                                    250                                                                   32/240                                        103
         Náhradní čepel                                    280                                                                   52/380                                        104

Štípací kleště na kabely, patentované

:
Provedení
- Jednoruční ráčna s dvourychlostním automatickým

mechanizmem a odnímatelnými otočnými noži
- Rukojeti se silnostěnnými plastovými objímkami
- Optimální využití
- Štípání kabelů s minimální silou
- Hladký a čistý řez bez skřípnutí
- S ochranou proti přiskřípnutí
- Přesně broušené řezná hrany

Použití
Na štípání měděných a hliníkových kabelů, jed-
nožilových a vícežilových kabelů i na stísněných
místech.

Kvalita
Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel.

62132 201+202
Provedení
- Verze VDE
- Rukojeti s dvoubarevnou vícedílnou izolací.

62132 103+104
Náhradní čepel

62132 201-202

62132 102

62132 103

62132 104

62132 101 

62132
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Kabelové nůžky

:
Provedení  
- Ovládání jednou rukou
- Kalené řezné hrany
- S ochranou proti přivření a nastavitelným 

šroubovým kloubem
- Hladký a čistý řez bez skřípnutí

Použití 
Na štípání měděných a hliníkových kabelů bez
ocelového jádra. Univerzální pro štípání a stahování
izolace a pláště. 

Kvalita 
Speciální nástrojová ocel, 
kovaná, kalená v oleji. 

62138 101 
Provedení
- Bronzovaný nástroj
- Rukojeti s plastovým povlakem

62138 103 
Provedení
- Chromovaná hlava
- Rukojeti se dvoubarevnými, vícedílnými ložkovými

povlaky
- Testováno VDE podle normy DIN EN 60900

62138 106
Provedení
- Dvojitý břit
- Chromovaná hlava
- Rukojeti se dvoubarevnými, vícedílnými ložkovými

povlaky
- Testováno VDE podle normy DIN EN 60900

Upozornění:
Díky rozdělení operace přeštípnutí na první fázi
(izolace, přední část břitu) a druhou fázi (vodič,
zadní část břitu) lze štípat jednou rukou kabely
o průměru do 20 mm

Kabelové nůžky
62138 101

62138 103

62138 106

                                                                                         
         Délka             Řezný výkon         62138            …
            mm                Ø mm/mm2                 €                
               165                          15 / 50                                 101
     VDE 165                          15 / 50                                 103
     VDE 200                          20 / 70                                 106

62138

Štípací kleště na kabely VDE

62140

                                                                                                                                                                                        
               Délka                         Řezný výkon                                                                                        62140            …
                  mm                            Ø mm/mm2                                                                                               €                
                     180                                          18/50                                                                                                                          201
                     220                                          25/70                                                                                                                          202

0
Provedení
- Úhlová hlava pro optimální viditelnost a ochranu

zápěstí
- Zakřivené tažné rameno pro bezpečné držení i při

velkých průřezech
- Rozevírací pružina a horní pojistka

- Leštěná hlava, dvoudílné potahy rukojetí VDE 
s protiskluznou ochranou

- Verze VDE podle normy DIN EN 60900

Použití
Na měděné a hliníkové kabely. Nevhodné pro
ocelové dráty.

62140

Z
62156 101
Štípací kleště na kabely KT 8 VDE
Provedení
- Řezací nástroj na řezání měděných a hliníkových

kabelů do průměru 8 mm bez rozmáčknutí
- Ochranná izolace testovaná podle norem 

VDE a GS do 1000 V v souladu s normou
EN/IEC 60900

- Maximální řezný výkon v měděném kabelu:
jednožilový:  max. 16 mm2

vícežilový: max. 16 mm2

jemně pletený: max. 16 mm2

max. průměr 8 mm
- Maximální řezný výkon u hliníkového kabelu:

jednožilový: max. 16 mm2

vícežilový: max.
max. průměr 8 mm

Upozornění:
Nevhodné na ocelové dráty, kabely vyztužené ocelí
a vodiče z hliníkové slitiny nebo tvrdé mědi!

62156 102
Štípací kleště na kabely KT 45 R
Provedení
- Ovládání jednou rukou
- Malá potřebná síla v ruce
- Lze odjistit v každé řezací poloze

- Maximální řezný výkon u měděného kabelu:
jednožilový: max. 400 mm2 /800 kcmil
vícežilový: max. 300 mm2 /600 kcmil  
max. Ø 45 mm sektorový kabel: 3 x 70 SM

- Maximální řezný výkon v hliníkovém kabelu:
jednožilový: max. 400 mm2 /800 kcmil
více žilový: max. Ø 45 mm
sektorový kabel: 4 x 70 SE

- Datový/telefonní/ovládací kabel:
max. vnější průměr 45 mm

Upozornění:
Nevhodné pro ocelové dráty, kabely 
vyztužené ocelí, vodiče ze slitiny hliníku 
nebo splétané měděné vodiče!

62156 101

62156 102

Štípací kleště na kabely VDE62156

                                                                                                                                                                                        
            Délka        hmotnosti                                                                                                               62156            …
               mm                cca g                                                                                                                       €                
                  185                      180                                                                                                                                                     101
                  290                      740                                                                                                                                                     102
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62135 103-104
w
Malé štípací kleště na kabely
Provedení  
- Bronzovaná hlava
- Robustní plastové rukojeti
- Ovládání jednou rukou
- Vyrobeno v Německu
Použití 
Štípací kleště na kabely na jednožilové, vícežilové 
a splétané hliníkové nebo měděné kabely. Přesný 
a čistý řez. Speciální tvar řezné hrany nestlačí ani
nedeformuje kabel. Nevhodné na ocelové dráty, drátové
kabely a tažené měděné dráty.

62135 103
S jedním břitem

62135 104
S dvojím břitem pro naříznutí a dokončovacím řez
(první a druhá řezná hrana).

Upozornění:
(1) Naříznutí: Při použití přední řezné hrany zůstávají
ramena v ergonomické řezné šířce i v případě
většího průměru kabelu.
(2) Dokončovací řez: Tam, kde je vyžadována větší
síla, je možné upravit profil v kloubu. Naříznutí
vepředu, dokončení řezu vzadu.

6135 201-202
ß
Ráčnové štípací kleště na kabely
Provedení
- Bronzovaná řezná hlava
- Broušený břit
- Teleskopická ramena vyrobená z eloxovaných

hliníkových trubek 
- Dvoudílné rukojetí
- Délka ramene nastavitelná v několika krocích
- Štípací kleště lze otevřít v libovolné řezací poloze
- Ráčnový mechanismus pro optimální řezný výkon
- Lze použít i ve stísněných prostorech a nad hlavou
Použití
Pro řezání pevných, splétaných a jemně splétaných
hliníkových a měděných kabelů. I pro kabely
s plechovým opláštěním. Nevhodné pro pletené 
a ocelové kabely.

(2)(1)

62135 104

62135 103

                                                                                                                                                                                        
              Délka                          Řezný výkon               Hmotnost                                                        62135            …
                 mm                             Ø mm/mm2                              cca kg                                                               €                
                    170                                           15/50                              0,2                                                                                      103
                    200                                          20/70                              0,3                                                                                     104
         630 - 830                                        60/740                              3,9                                                                                      201
         680 - 880                                      100/960                              5,0                                                                                     202

Štípací kleště na kabely/štípací kleště62135

62135 201

Provedení  
- Uzamykatelné, s pružinou
- Rukojeti s plastovým povlakem, červené

Kvalita 
Nerezová ocel. 

62133

                                                                                                                                                                                        
              Délka                          Řezný výkon                       Hmotnost                                                62133            …
                 mm                             Ø mm/mm2                                      g                                                       €                
                    165                                           12/10                                      109                                                                            101
                  134                                                      -                                    64                                                                     102

Univerzální štípací kleště na kabely62133

Kabelové nůžky

                                                                                                                                                                                        
              Délka             Měděný a hliníkový kabel                                                                                62134            …
                 mm                                     Ø mm/mm2                                                                                       €                
                    165                                                    10/24                                                                                                                 100
                    230                                                    16/50                                                                                                                101

62134 101

62134 100

62134

:
Provedení
- Kalené, přesně broušené břity
- Nehrozí skřípnutí kabelu, minimální zkroucení
- Chránič proti skřípnutí zamezuje zraněním
- Přestavitelný šroubový kloub
- Tělo kleští: Chirurgická ocel, nerezová, kalená na

vzduchu
- Rukojeti: Nárazuvzdorný plast

Upozornění:
Nevhodné na ocelové kabely a tažené měděné dráty.

62134 100
- Leštěná hlava, rukojeti s plastovým povlakem.
- S rozevírací pružinou a pojistkou
Použití
Pro řezání kabelů Ø 10 mm /  24 mm2.

Kvalita
Řezné hrany z nerezové oceli kalené v oleji 
a temperované.

62134 101
- Leštěná hlava, izolované rukojeti, s plastovým

potahe, testováno VDE podle normy 
DIN EN 60900, 1000 V

- Snadné štípání jednou rukou díky velké páce
Použití
Na měděné vodiče do 16 mm2, splétané vodiče do
50 mm2 a tenké vodiče do 70 mm2. Pro splétané
hliníkové vodiče 70 mm2.
Kvalita
Nerezová ocel, kalená a broušená.
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Kleště na kabely

62179 103

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
              Délka               Tloušťka drátu                                                                                                                                                                                                  62179            …
                 mm                        max. mm                                                                                                                                                                                                          €                
                    190                                           7                                                                                                                                                                                                                                                   101
                    500                                         12                                                                                                                                                                                                                                                   103

0
62179 101
Provedení
- Ostřihovací břit řeže i jemně pletené kabely
- S vnitřní pružinou, leštěná hlava, dvoudílné rukojeti

62179 103
Provedení
- Nůžky přeštípnou drátěný kabel i elektrické kabely
- Trubkové ocelové rukojeti s ergonomickými

plastovými potahy

62179 101

62179

Kabelové nůžky 
n
62139 103
Typ K105/1
Provedení
- Ovládání oběma rukama
- Kompaktní konstrukce s výsuvnými

teleskopickými rukojeťmi pro snadnou přepravu
- Vysoký řezný výkon
- Ohýbané rukojeti pro bezpečnou práci
- Údržba přímo v terénu výměnou řezných hlav
Použití
Na štípání měděných a hliníkových kabelů 
max. Ø 26 mm. Také pro jemně splétané vodiče,
například 
VDE 0295 třída 5. Nevhodné pro řezání oceli 
a ocelových drátů.

62139 101
Typ K130
Provedení
- Ohýbané rukojeti pro bezpečnou práci
- Vynikající řezný výkon v případě jemně 

pletených kabelů díky speciálně tvarovanému,
extrémně plochému noži

- Velký rozsah štípání
Použití
Na štípání měděných a hliníkových kabelů 
max. Ø 30 mm. Nevhodné pro řezání oceli nebo
ocelových drátů.

62139 102
Typ K1012
Provedení
- Ovládání oběma rukama
- Velký rozsah štípání
- Velký pákový efekt
- Náhradní řezná hlava
Použití
Na štípání měděných a hliníkových kabelů 
max. Ø 38 mm. Také pro jemně splétané vodiče,
například VDE 0295 třída 5. Nevhodné pro řezání
oceli a ocelových drátů.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
              Délka                          Řezný výkon               Hmotnost                                                                                                                                                          62139            …
                 mm                                      Ø mm                            kg                                                                                                                                                                  €                
         350 - 520                                                 26                              1,4                                                                                                                                                                                                      103
                    570                                                 30                              1,7                                                                                                                                                                                                     101
                    930                                                 38                              4,2                                                                                                                                                                                                      102

62139 102

62139

62139 101

62139 103

Kabelové nůžky
ß
Provedení
- Bez násobení síly
- Speciální nástrojová ocel
- Kovaná střihací hlava
- Broušený břit
- Přestavitelný šroubový kloub
- Ramena vyrobená z hliníkových trubek, práškově

lakovaná a s plastovými rukojeťmi

Použití
Na štípání měděných a hliníkových kabelů bez
ocelového jádra.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
              Délka                          Řezný výkon               Hmotnost                                                                                                                                                           62137            …
                 mm                             Ø mm/mm2                                   cca kg                                                                                                                                                                  €                
                    500                                        27/150                              1,0                                                                                                                                                                                                     101

62137

62137

Šípací kleště na kabely │ Štípací kleště na pletené kabely │ Boční štípací kleště
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       Typ                                                        Délka             Ocelové lano          Měděný a hliníkový kabel             Do Ø drátu             Do Ø drátu                           62151            …
                                                                         mm                Max. Ø mm                        Max. Ø mm/mm2            Střední mm             Struna mm                                   €                
         Kleště na kabely                                          190                                     6                                                   7/10                                  4                              2,4                                                     102
         Kleště na kabely                                          160                                     4                                                       6/-                                   -                                   -                                                     103
         Štípací kleště na dráty a kabely              600                                   14                                                  -/150                                  9                                   -                                                     104

62151 104

Štípací kleště na dráty a kabely

:
62151 102
Kleště na kabely
Provedení
- Leštěná hlava, rukojeti s plastovým povlakem
- Díky účinnému přenosu síly je třeba vyvinout

nízkou sílu
- Se dvěma lisovacím částmi pro koncové dutinky na

bowdeny a splétané kabely
- Praktické, štíhlé provedení a vnitřní rozevírací

pružina
- Šroubový kloub pro přesné vedení kleští, nastavi-

telný
- Dvojitá funkce: Čisté stříhání, přesné krimpování
Použití
Na všechny ocelové kabely (i vysokopevnostní),
čistý řez bez roztřepení.
Kvalita
Chrom-vanadová ocel pro velké zatížení, kovaná,
kalená v oleji. Tvrdost čepele přibližně 64 HRC.

62151 103
Štípací kleště na kabely, vhodné i pro vysoko-
pevnostní kabely
Provedení
- Kompaktní, lehké a ergonomické provedení
- Vyžaduje o 30 % menší sílu v porovnání s kleštěmi

na kabely stejné délky
- Bronzovaný nástroj, rukojeti s vícedílnými potahy
- Dvojitý uzavřený kloub pro vysokou stabilitu
- Pohodlná práce s rozevírací pružinou
- Zajištění západkou během přepravy
- Ložisková ocel

Použití
Pro kabely až do pevnosti Ø 4,0 mm/1960 N/mm2.
Kvalita
Chrom-vanadová ocel pro vysoké zatížení, 
kovaná, vícestupňově kalená v oleji. 
Břity též indukčně kalené,
Tvrdost čepele přibližně 64 HRC.

62151 104
Štípací kleště na dráty a kabely
Provedení
- Leštěná hlava, rukojeti s plastovým povlakem
- Díky účinnému přenosu síly je třeba vyvinout

nízkou sílu
- Šikmé řezné hrany umožňují odříznutí jednotlivých

žil kabelu
- Šroubovací řezací hlava, vyměnitelná
Použití
Pro drátěné kabely, kulaté tyče, měděné a hliníkové
kabely. Vhodné pro štípání napájecích kabelů 
s vodičem a ochranou proti namáhání nad hlavou.
Kvalita
Řezná hlava je vyrobena z vysoce kvalitní
speciální nástrojové oceli kalené 
v oleji. Těleso kleští z hliníku,
vysoká pevnost.

62151 102

62151

:
Provedení  
Leštěná hlava, rukojeti s plastovým potahem, 
s rozevírací pružinou. S plochými broušenými
řeznými plochami. Břity též indukčně kalené. 

Použití 
Speciálně navrženo pro řezání sklolaminátového
kabelu (optika). 
Kvalita 
Vanadová elektrikářská ocel, kalená v oleji 
a temperovaná. 

                                                                                                                                                                                        
              Délka                                                                                                                                        62141            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    160                                                                                                                                                                                105

62141

Boční štípací kleště na optické a skleněné kabely62141

62151 103



62.2662.26

Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Kleště pelikán | Vystřihovací kleště | Krimpovací kleště | Krimpovací nástroje

Univerzální krimpovací kleště
62145 101
Provedení
- Se střihačem drátu
- Otvory na stahování izolace a štípací kleště na

šrouby pro M 2,6–M 5
Použití
Pro izolační povlaky:
- Červená 0,5–1 mm2

- Modrá 1,5–2,5 mm2

- Žlutá 4–6 mm2

62145 102
Provedení
- Funkce řezání
- Funkce pro řezání závitových šroubů 2,6 mm, 

3 mm, 3,5 mm, 4 mm a 5 mm
- Krimpování neizolovaných kabelových oček

o průřezu 1,5–6,0 mm2
- Funkce stahování izolace pro PVC vodiče 

0,75–6,0 mm2

- Štípací kleště na kabely
- Délka 225 mm, hmotnost 225 g

62145 103
Provedení
- Funkce řezání
- Izolovaná krimpovací kabelová očka 

od 0,5–6,0 mm2

- Funkce pro řezání závitových šroubů 2,6 mm, 
3 mm, 3,5 mm, 4 mm a 5 mm

- Krimpování neizolovaných kabelových oček
o průřezu 1,5–6,0 mm2

- Funkce stahování izolace pro PVC vodiče 
0,75–6,0 mm2

- Štípací kleště na kabely
- Délka 240 mm, hmotnost 285 g

62146 102
n
Typ K60
Verze
- Lisování (krimpování)
- Na zkracování šroubů M 2,5–M 6
- Krimpování vodičů a izolace kabelů ve dvou

krocích
- Se střihačem drátu a odizolovacím nástrojem pro

průřez 0,75–6 mm2

Použití
Vhodné pro ploché konektory o šířce 2,8/4,8 
a 6,3 mm. Pro neizolované ploché konektory 
0,5–6 mm2.

62145 102

62145 103

62145 101

                                                                                                                                                 n                
                                                                                                                       62145            …              62146            …
                                                                                                                               €                                      €                
                                                                                                                                                             101                                             
                                                                                                                                                             102                                       102
                                                                                                                                                             103                                             

62145 - 62146

62146 102

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                 Délka        Délka řezu       Šířka řezu     Hloubka řezu                        62144            …
                                                  mm                    mm                  mm                     mm                               €                
         Kleště pelikán                     280                       110                           -                               -                                                  101
         Vystřihovací kleště            250                             -                       16                           32                                                 201

Kleště pelikán/vystřihovací kleště
62144 101
ß
Kleště pelikán
Provedení  
- S podpěrou pro plastové desky a kabelové kanály

a držákem pro plastové trubky
- Velmi dobrý řezný výkon až po řezný hrot
- Optimální páka pro konzistentní ruční sílu v celé

délce řezu
- Ergonomická rukojeť
- Snadná manipulace
- Červené plastové rukojeti

Použití 
Pro řezání plastových desek, trubek, ochranných lišt
a kabelovodů bez otřepů.  

Kvalita 
Leštěný vyměnitelný řezací nůž z kalené speciál-
ní oceli. 

62144 201
w
Vystřihovací kleště
Provedení
- Kompaktní provedení, jednoduchá manipulace
- Kleště se automaticky rozevírají
- Řezná hlava ze speciální nástrojové oceli
- Bronzovaný povrch
- Červené plastové rukojeti
- Snadný a čistý řez (princip nůžek)
- Čisté řezné hrany
- Přesné řezání lemů ochranných lišt

Použití
Pro zhotovování zářezů v plastových skříních pro
elektroinstalace.

62144 101

62144 201

62144
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62147 105

62147 106

62147 104

62147 107

62147 108

                                                                                                                                                                                        
       Typ                 Rozsah krimpování                      Délka               Hmotnost                                62147            …
                                                    Ø mm2                          mm                              g                                       €                
         PZ 4                                        0,5 - 4,0                             200                            448                                                          100
         PZ 3                                        0,5 - 6,0                             200                             426                                                          101
         PZ 16                                   6,0 - 16,0                             200                             418                                                          102
         PZ 6 Roto                            0,14 - 6,0                             200                             428                                                          103
         PZ 6 Roto L                        0,14 - 6,0                             200                             428                                                          104
         PZ 10 HEX                        0,14 - 10,0                             195                             510                                                          105
         PZ 10 SQR                        0,14 - 10,0                             195                             510                                                          106
         PZ 50                              25 / 35 / 50                             260                             700                                                          107
         CTI 6 G                                  0,5 - 6,0                             250                             747                                                          108

Krimpovací kleště
Z
62147 100
PZ 4
Provedení
- Pojistka zaručuje konzistentní kvalitu krimpování
- V případě nesprávného použití lze odblokovat
- Lichoběžníkové krimpování
- Stačí jedno krimpovací místo na celý rozsah

průřezů
Použití 
Na koncové dutinky kabelu (podle normy 
DIN 46228, T.1 a 4) 
S nebo bez plastových nákružků 0,5–4 mm2.

62147 101
PZ 3
Provedení
- Pojistka zaručuje konzistentní kvalitu krimpování
- V případě nesprávného použití lze odblokovat
- Čtyřhranné krimpované spoje
- Stačí jedno krimpovací místo na celý rozsah

průřezů
- Koncové dutinky se vkládají zepředu
- Krátký zdvih páky
Použití 
Na koncové dutinky kabelu (podle normy 
DIN 46228, T.1 a 4) 
S nebo bez plastového nákružku 0,5–6 mm2.

62147 102
PZ 16
Provedení
- Pojistka zaručuje konzistentní kvalitu krimpování
- V případě nesprávného použití lze odblokovat
- Odsazené krimpování
- Tři krimpovací body podle průřezu vodiče
- Krimpovaný spoj vyhovuje normě EN 60947-1
- Certifikát podle normy VG 95211:
Použití 
Na koncové dutinky kabelu (podle normy 
DIN 46228, T.1 a 4) 
S nebo bez plastového nákružku 6–16 mm2.

62147 103
PZ 6 Roto
Provedení
- Pojistka zaručuje konzistentní kvalitu krimpování
- V případě nesprávného použití lze odblokovat
- Lichoběžníkové krimpování
- Stačí jedno kuželové zahloubení na celý 

rozsah průřezu
- Otočné zahloubení pro zasunutí dutinky 

zepředu nebo ze strany
Použití
Na koncové dutinky kabelu (podle normy 
DIN 46228, T.1 a 4) 
S nebo bez plastového nákružku 0,14... 6 mm2

a také pro dvojité koncové dutinky 0,5–2,5 mm2.

62147 104
PZ 6 Roto L
Provedení
- Pro snadné krimpování i na těžko dostupných

místech
- Lichoběžníkové krimpování
- Otočná krimpovací vložka umožňuje zasunutí

koncových dutinek z přední nebo boční strany
- Uzamykatelná krimpovací vložka umožňuje

flexibilní použití
- Krimpovací spoj podle norem UL
Použití
Na koncové dutinky kabelu (podle normy 
DIN 46228, T.1 a 4) 
S nebo bez plastového nákružku 0,14... 6 mm2.

62147 105
PZ 10 HEX
Provedení
- Šestihranný krimpovací spoj nabízí spíše kruhový

tvar s nejnižším max. průměrem a je možné jej
použít na místech s omezeným prostorem pro
krimpování

Použití 
Na koncové dutinky kabelu (podle normy 
DIN 46228, T.1 a 4) 
S nebo bez plastového nákružku 0,14–10 mm2.

62147 106
PZ 10 SQR
Provedení
- Geometrické rozměry čtvercového krimpovaného

spoje zajišťují ideální spojení s pružinovými
svorkami

Použití 
Na koncové dutinky kabelu (podle normy 
DIN 46228, T.1 a 4) 
S nebo bez plastového nákružku 0,14–10 mm2.

62147 107
PZ 50
Provedení
- Tři krimpovací body podle průřezu vodiče
- Odsazené krimpování
- Krimpovaný spoj vyhovuje normě EN 60947-1
- Certifikát podle normy VG 95211:
Použití
Na koncové dutinky kabelu (podle normy 
DIN 46228, T.1 a 4)
S nebo bez plastového nákružku 25, 35 a 50 mm2.

62147 108
CTI 6 G
Provedení
- S dorazem pro přesné přiložení kontaktů
- Oválné krimpování, paralelní krimpování
- Pojistka zaručuje konzistentní kvalitu krimpování
- V případě nesprávného použití lze odblokovat
- Plochý krimpovaný spoj pro menší manuální sílu
Použití
Pro konektory s PVC a polyamidovou izolací 
v rozsahu průřezu 0,5–6 mm2.
Na kabelová očka, kolíková kabelová očka, paralelní
i sériové konektory a zástrčky.

62147 100

62147 101

62147 102

62147 103

62147
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Krimpovací kleště

                                                                                                                                                                                          
              Délka       Rozsah krimpování                                                         62181            …              62182            …
                 mm                            Ø mm2                                                                 €                                      €                
                    145                            0,25 - 2,5                                                                                       101                                       101
                    180                          0,25 - 16,0                                                                                       102                                       102

621810
Provedení
- Označené trapézové profily pro bezpečné

krimpování ochranného kroužku a vodiče

62181
Provedení
- Leštěná hlava
- Rukojeti potažené PVC

62182
Provedení
- Leštěná hlava
- Ergonomický dvoudílný potah rukojetí

62182

62181 - 62182

Krimpovací kleště na koncové dutinky
Provedení
Kovaná ramena s plastovými rukojeťmi.
Univerzální štípací kleště na kabely.
Použití
Pro výrobu nepájených kabelových spojů na
izolovaných i neizolovaných konektorech, kabelová
oka a koncové dutinky s plastovými objímkami i bez
nich.

62149 101

                                                                                                                                                                                        
                       Rozsah krimpování              Délka                                                                                62149            …
  Koncové kabelové dutinky mm2                  mm                                                                                       €                
                                              0,25 - 2,5                    155                                                                                                                 101
                                              0,5 - 16,0                    220                                                                                                                102
                                               10 - 35,0                    220                                                                                                                103

62149 102

62149 103

Krimpovací kleště pro čelní krimpování
ß
Provedení
Čtyřhranný krimpovací profil se čtyřmi profilovanými
krimpovacími plochami. Přední vkládání koncových
dutinek. Úsporné pákové poměry, nastavitelná
upínací síla, nastavovací páka pro předběžnou
volbu krimpovacích míst. Bronzovaný povrch,
ergonomické dvoudílné rukojeti. 
Použití
Krimpování koncových dutinek vyhovujících normě
DIN. Univerzální použití, mimořádně snadné použití
ve stísněných prostorách. 62148 102

62148 101

                                                                                                                                                                                        
        Kapacita                 Kapacita                      Délka                                                                        62148            …
                mm2                       AWG                         mm                                                                               €                
       0,08 - 10,0                          28 - 7                             190                                                                                                        101
       0,08 - 16,0                          28 - 5                             190                                                                                                       102

62148

62149

Krimpovací nástroj62155

n
62155 100
Typ K25
Provedení
- S pojistkou pro rovnoměrný kontrolovaný přítlak
- Přesné nastavení na průřez díky průběžným

značkám na nástroji
- Krimpování na hranách
- Ideální krimpovací nástroj s pružinovým otevíráním

nástroje
Použití
Pro krimpovací kabelová očka DIN 46235 a kolíkové
kabelové vývody DIN 46230. Na niklové a nerezové
ocelové trubkové kabelové svorky a konektory do 
6 mm2.

62155 102
Typ K05
Provedení
- Synchronizované nastavení vymezovacích

podložek při rozevření
- Ukazatel průřezu na označeném seřizovacím

kolečku
- Krimpování s 6hranným průřezem
- Přesně synchronizovaná výroba čelních desek

pro optimální a konzistentní výsledky krimpování
- Moderní, robustní a lehké rukojeti z eliptické

trubice
- Ergonomické dvoudílné rukojeti s oboustrannou

protiskluzovou ochranou
- Hladký a odolný mechanismus nástroje, který při

používání nevyvolává únavu

- Snadná údržba díky snadné výměně profilové
vymezovací podložky

Použití
Na krimpování normálních kabelových oček
a konektorů 6–50 mm2.

                                                                                                                                                                                          
       Rozsah krimpování             Délka                 Hmotnost                                                                62155            …
                                mm2                  mm                      cca kg                                                                       €                
                               0,5 - 16                    325                                0,6                                                                                               100
                                  6 - 50                    390                                 1,1                                                                                               102

62155 100

62155 102

Krimpovací kleště | Uchopovací kleště | Krimpovací nástroje

0,08–10 mm2

0,08-16 mm2
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Krimpovací kleště

:
62150 101+103
Použití
Pro krimpování koncových dutinek podle normy 
DIN 46228, část 1+4 krimpování v označených
trapézových profilech pro bezpečné spojení mezi
ochranným kroužkem a vodičem.
Kvalita
Vanadová elektrikářská ocel, kovaná, kalená
v oleji

61150 101
Provedení
- Leštěná hlava, rukojeti s vícedílnými návleky.

61150 103
Provedení
- Leštěná hlava, izolované rukojeti s vícedílnými

potahy, testováno VDE: IEC 60900 DIN EN 60900.

62150 102
Provedení
- Leštěná hlava, rukojeti s vícedílnými potahy
- Devět zvláště hlubokých profilů s kónickými

bočními částmi
Použití
Pro krimpování koncových dutinek podle normy 
DIN 46228, část 1+4 krimpování v označených
půlkulatých profilech pro bezpečné spojení mezi
ochranným kroužkem a vodičem.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji.

62150 101

                                                                                                                                                                 VDE                
                      Rozsah krimpování    Oblast použití     Délka         Počet           62150            …      62150            …
 Koncové kabelové dutinky mm2                   AWG        mm      vybrání                   €                              €                
                                0,25 - 2,5                   23 - 13         145                   6                                   101                              103
                               0,25 - 16,0                     23 - 5         180                   9                                   102                                    

62150 102

62150 103

62150

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                Délka                                                                                       62153            …
                                                                 mm                                                                                               €                
         Uchopovací kleště                              180                                                                                                                          201
         Kleště s úzkými čelistmi                  220                                                                                                                          202

Univerzální krimpovací kleště
Provedení
- S přesným radiálním pohybem při zavírání
- Vysoká přesnost díky speciální geometrii profilů
- S montážním zařízením pro systém řezání 

a stahování izolace Clip & Strip
- Integrovaný, uvolnitelný nucený zámek pro

zajištění úplného upnutí
- Ergonomicky tvarované měkké rukojeti s protisklu-

zovou ochranou
- Optimální přenos síly pro menší námahu
- Vyrobeno zcela z vysokopevnostní speciální oceli,

vysoce namáhané díly jsou speciálně temperová-
ny.

Upozornění:
Střihací a odizolovací jednotku Clip & Strip lze vložit
do rukojeti bez použití nářadí.

62152 101
Použití
Izolovaná kabelová očka DIN, kolíková kabelová
oka, ploché konektory, plochá zásuvná pouzdra,
kulaté konektory, kulatá pouzdra konektorů, čelní 
a paralelní konektory.

62152 102
Použití
Neizolované nožové konektory a ploché zásuvné
objímky pro šířku zástrčky DIN F 2,8 / F 4,8 / F 6,3 /
F 9,5 a různé další elektronické kontakty.

62152 101

                                                                                                                                                                                        
               Pro průřezy kabelu                       Rozsah použití                                                                62152            …
                                        mm2                                                        AWG                                                                       €                
                                     0,50 - 6,0                                          20 - 10                                                                                               101
                                     0,25 - 6,0                                          24 - 14                                                                                               102

62152 102

Odizolovací a štípací systém
Clip & Strip pro štípání
a stahování kabelů

62152

Plastové uchopovací kleště/kleště s úzkými čelistmi

:
Provedení
- Kleště vyrobené z plastu vyztuženého skelným

vláknem
- Rukoejti s měkkou plastovou zónou pro bezpečné

uchopení
- Plná izolace snižuje riziko zkratu
- Necitlivé na magnetická pole

- Plně bezjiskrové provedení
Použití
Pro použití na částech pod napětím max. 1000 VAC
a 1500 VDC. Ideální také pro použití v chemicky
agresivních prostředích.

62153 201
Použití
Pro montáž a blokování měřicích přístrojů.

62153 201

62153 202

62153

0,25-2,5 mm2

0,25-16 mm2

0,25-2,5 mm2
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Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Krimpovací kleště MultiCrimp se systémem pro rychlou výměnu
ß
Provedení
- 5 ks 
- S výměnnými krimpovacími čelistmi

v zásobníku
- Patentovaný systém ukládání a výměny
- S praktickou sponou na opasek 
- Jednoduchá výměna čelistí bez dalších nástrojů
- Optimální převodové poměry páky vyžadují

menší sílu ruky
- Uvolnitelná nucená pojistka pro spolehlivé nepáje-

né elektrické krimpovací spoje
- Vysoký komfort práce díky ergonomicky

tvarovaným dvoudílným rukojetím

Obsah: 
- Pro neizolované ploché konektory 0,5–6 mm2

- Pro izolované konektory 0,5–6 mm2

- Pro koncové dutinky 0,25–0,6 mm2

- Pro koncové dutinky 10-25 mm2

- Pro čelní a neizolované konektory 0,5–10 mm2

62158

                                                                                                                                                                                        
            Délka       hmotnosti                                                                                                                 62158            …
               mm                      g                                                                                                                         €                
                  315                    850                                                                                                                                                       101

62158

Krimpovací nástroj62157

n
62157 100
Typ K306K
Na jednoduché a dvojité koncové dutinky
Provedení
- Jeden krimpovací profil pro všechny průřezy 

v rozmezí 0,08–16 mm2 pomocí automatického 
nastavení na průřez

- S pojistkou pro rovnoměrný kontrolovaný přítlak při
krimpování

- Krimpování se 6hranným průřezem
- Vkládání dutinek z boku (boční krimpování)
- Polohovací zařízení pro malé koncové dutinky
- Rukojeti s protiskluzovou ochranou a razicí částí

62157 102
Typ K82A
Na izolované kabelové spoje
Provedení
- Díky novému pákovému mechanismu stačí menší

síla
- Přesné nastavení předpětí pro zajištění konzistent-

ního krimpování
- Trojdílná rukojeť, žlutá (tvrdé jádro pro přenos síly),

modrá (měkká ergonomická rukojeť), šedá (měkká
protiskluzová ochrana)

- Snadná manipulace díky menší šířce rozevření
nástroje

- Dlaň a prsty jsou v optimální poloze pro klouby 
- Slisování vodiče a izolace v jednom kroku.

62157 103
Typ K507
Vyměnitelné vložky
Provedení
- S pojistkou pro rovnoměrný kontrolovaný přítlak při

krimpování
- Seřizovací podložka pro kompenzaci přirozeného

opotřebení nástroje
- Rychlá výměna krimpovacích vložek bez použití

nářadí, aniž by bylo nutné provést nové nastavení
díky speciálnímu zabezpečovacímu systému

- Náhradní krimpovací vložky integrované v rukojeti
Rozsah dodávky:
- Krimpovací vložka pro izolované konektory

0,5–6 mm2

- Krimpovací vložka pro koncové dutinky 
AE 50, 0,14–10 mm2

- Krimpovací vložka pro krimpovací kabelové svorky
0,5–10 mm2

                                                                                                                                                                                          
       Rozsah krimpování             Délka                 Hmotnost                                                                62157            …
                                mm2                  mm                      cca kg                                                                       €                
                             0,08 - 16                    215                                0,5                                                                                               100
                                 0,5 - 6                    225                                0,5                                                                                               102
                               0,5 - 10                    220                                0,6                                                                                               103

62157 100

62157 102

62157 103

Krimpovací kleště | Krimpovací nástroje

0,5-6,0 mm2 0,5-6,0 mm2 0,25-6,0 mm2 10/16/25 mm2 0,5–10 mm2
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Krimpovací nástroj Twistor16 na koncové dutinky

:
Provedení
- Čtyřhranný krimpovací profil, velký rozsah 0,14 až

16 mm2

- Krimpovací vložku lze otáčet o 360°
s 8 pozitivními polohami zámku

- Samostavitelné na požadovanou velikost koncové
dutinky: tento systém zabraňuje chybnému
krimpování v důsledku použití nesprávné krimpo-
vací vložky nebo nesprávného nastavení

- Úzká hlava pro optimální přístup
- Chromované kleště
- Vícedílné potahy rukojetí
- Konzistentně vysoká kvalita krimpování díky funkci

dorazu (lze vyřadit)

- Kloubový pákový mechanismus pro příznivé
převodové poměry

- Přítlak je přesně nastaven (kalibrován) z výroby 
a nastavitelný

- Lehké a snadno ovladatelné provedení pro
komfortní a snadnou práci

Použití
Pro krimpování koncových dutinek v souladu 
s normou DIN 46228, část 1 + 4. Možnost krimpová-
ní dvojitých koncových dutinek až 2 x 6 mm2.

Kvalita
Speciální chrom-vanadová elektrikářská ocel,
kalená v oleji.

62741

62741

Krimpovací hlava otočná o 360° 
Poskytuje snadný přístup i ve
stísněném prostředí

Dvojité koncové dutinky až do 
2 x 6 mm2 lze krimpovat bez
úpravy

Unikátní flexibilita: 
Konektory lze do otočné krimpovací hlavy vkládat téměř z jakékoli polohy

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                            Použití                            Použití                              Počet                              Délka                                                                                                   62741            …
                   rozsah mm2                   rozsah AWG                           vybrání                                  mm                                                                                                          €                
                             0,14 - 16                                   26 - 5                                           1                                      200                                                                                                                                      101
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Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Ruční krimpovací kleště (pákové krimpovací kleště)
ß
Provedení
Pákový systém s funkcí uvolnění nucené pojistky.
Ergonomické plastové rukojeti pro práci bez únavy.
Nastavitelný krimpovací tlak. 

Použití 
Pro krimpování spojů podle norem DIN.

Kvalita 
Temperovaná speciální ocel

62159 101
Na neizolované kabelové konektory.

62159 102
Na neizolované kabelové konektory. 
Válečkové krimpování.

62159 103
Na neizolovaná kabelová očka a zástrčky. Oválné
krimpování, dvojité krimpování.

62159

                                                                                                                                                                                        
                    Použití                            Použití                                   Počet          Délka                        62159            …
           rozsah mm2                   rozsah AWG             polohy krimpování             mm                               €                
                     0,3 - 2,5                                 24 - 14                                                2              200                                                 101
                     0,5 - 6,0                                 22 - 10                                                3              230                                                 102
                     0,5 - 6,0                                 22 - 10                                                3              230                                                 103

62159

Pákové krimpovací kleště 
ß
Provedení
- Pobronzováno
- Dvoudílné rukojeti pro pevný úchop
- Malá šířka úchopu umožňuje vysokou krimpovací

sílu díky optimálnímu převodovému poměru
- Zaručuje kvalitní nepájený elektrický spoj
- S funkcí nucené pojistky pro spolehlivé krimpování

(lze uvolnit)
- Kompaktní a lehké provedení

62160 203
Na neizolované kabelové konektory. 
Krimpování trnů.

62160 205
Na neizolované kabelové konektory. F-krimpování.

62160 206
Na izolované zásuvné konektory. Oválné krimpování.

62160 106
Na neizolovaná kabelová očka a zástrčky. Oválné
krimpování, dvojité krimpování.

62160 208
Na koncové dutinky. Lichoběžníkové krimpování.

62160 210
Na koaxiální konektory. Krimpování se šestihranným
průřezem.

62160

62160

                                                                                                                                         
                      Rozsah použití                              Počet                        62160            …
                                       mm2        polohy krimpování                                €                
                                     0,50 - 6,0                                           3                                                 106
                                     0,25 - 6,0                                           5                                                 208
                      RG 58. 59. 62. 71                                           3                                                  210

                                                                                                                                         
                      Rozsah použití                              Počet                        62160            …
                                       mm2        polohy krimpování                                €                
                          0,5 - 10,0                                           4                                       203
                          0,50 - 6,0                                           3                                       205
                          0,50 - 6,0                                           3                                       206

62160 - pákové krimpovací kleštěInfo
  Obj. č.                    Rozsah použití                             Profil        Spojka                   Kapacita                        AWG                            Délka          Hmotnost
                                                                                                                                       mm2                                                                    mm             g
                                                                                                                                       0,5 až 1,0 / 1,5 až 2,5                                                             
  62160 203              neizolované konektory                                                                   4,0 - 6,0                          20 - 7                           215              490
                                                                                                                                       10                                                                                           
                                                                                                                                       0,5 - 1,0                                                                                  
  62160 205              neizolované kabelové konektory                                                   1,5 - 2,5                          20 - 10                         215              490
                                                                                                                                       4,0 - 6,0                                                                                  
                                                                                                                                       0,5 - 1,0                                                                                  
  62160 206              izolované konektory                                                                       1,5 - 2,5                          20 - 10                         215              490
                                                                                                                                       4,0 - 6,0                                                                                  
                                                                                                                                       0,5 - 1,0                                                                                  
  62160 106              izolované konektory                                                                       1,5 - 2,5                          20 - 10                         250              550
                                                                                                                                       4,0 - 6,0                                                                                  
                                                                                                                                       0,25 až 0,75 / 1,0 až 1,5                                                         
  62160 208              koncové kabelové dutinky                                                             2,5 / 4,0                          23 - 10                         215              490
                                                                                                                                       6,0                                                                                          
                                                                                                                                       Velikost 5,4                                                                             
  62160 210              koaxiální konektory                                                                       SW 6,48                          RG 58 / 59 / 62 / 71     215              490
                                                                                                                                       SW 1,72                                                                                  

Ruční krimpovací kleště | Krimpovací nástroje
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ß
Provedení
- Automatické krimpovací kleště
- Samostavitelné na požadovaný rozměr 

koncové dutinky
- Objímka se vkládá do nástroje ze strany

pro nejjednodušší práci
- Štíhlé provedení
- Konzistentní krimpování objímek
- Čtyřhranné krimpované spoje
- Vyrobeno v Německu

Krimpovací nástroj (krimpovací kleště)
62163

                                                                                                                                                                                        
              Rozsah použití                       Rozsah použití               Délka                                                62163            …
                                mm2                                       AWG                  mm                                                       €                
                         0,08 - 16,0                                            28 - 7                    180                                                                            102

62163

0,08-16 mm2

ß
Provedení
- Automatické krimpovací kleště
- Samostavitelné na požadovaný rozměr 

koncové dutinky
- Objímka se vkládá do nástroje ze strany

pro nejjednodušší práci
- Štíhlé provedení
- Konzistentní krimpování objímek
- Šestihranné krimpování
- Vyrobeno v Německu

Krimpovací nástroj

                                                                                                                                                                                        
              Rozsah použití                       Rozsah použití               Délka                                                62164            …
                                mm2                                       AWG                  mm                                                       €                
                         0,08 - 10,0                                            28 - 9                    180                                                                            102

62164

62164

0,08–10 mm2

Krimpovací kleště

0
Provedení
Pákový systém s uvolnitelným nuceným zámkem
- Ergonomické plastové rukojeti pro práci bez únavy
- Nastavitelný krimpovací tlak 

62740 101-102
Použití
Na izolované i neizolované koncové kabelové
dutinky. Lichoběžníkové krimpování

62740 106 
Použití
Na kabelová očka a konektory. 

                                                                                                                                                                                        
              Rozsah použití                     Délka                                                                                         62740            …
                                mm2                        mm                                                                                                 €                
                              0,5 - 6,0                           205                                                                                                                           101
                            6,0 - 16,0                           205                                                                                                                           102
                              0,5 - 6,0                           245                                                                                                                           106

62740 101-102

62740 106

62740
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Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Sortiment koncových kabelových dutinek
Provedení
- Sortiment koncových dutinek podle norem DIN

Sortimentová krabice, obsah:
- po 500 kusech: 1,0/14, 1,5/14
- po 250 kusech: 0,5/14, 0,75/14, 2,5/14, 4,0/17
- 100 kusů 6,0/20 
- po 50 kusech: 10,0/22, 16,0/24

62162 

                                                                                                                                                                                        
              Rozsah použití                   Rozměry         Verze                                            Hmotnost      62162            …
                                mm2                            mm                                                                             g              €                
                            0,5 - 16,0           355 x 230 x 50          ve víceúčelovém plastovém kufříku        1200                             101

62162

Koncové dutinky | Kabelová očka

Sortimenty koncových kabelových dutinek62161

:
Provedení
- Praktická, transparentní nádobka
- Otočné víko s otvorem pro vyjímání jednotlivých

koncových dutinek vodiče
- Vyrobeno v Německu

62161 201-203
- Obsahuje izolované koncové dutinky podle

barevného značení DIN

62161 204-205
- Obsahuje izolované dvojité koncové dutinky

podle barevného značení DIN

62161 206-207
- Obsahuje neizolované koncové dutinky

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
              Rozsah použití                             Obsah                                      Verze                                                                                                                                   62161            …
                                mm2                        množství                                                                                                                                                                                          €                
                            0,25 - 1,0                                      150                                    v nádobce                                                                                                                                                                          201
                              0,5 - 2,5                                      400                                    v nádobce                                                                                                                                                                          202
                            4,0 - 16,0                                      100                                    v nádobce                                                                                                                                                                          203
                            0,75 - 2,5                                      200                                    v nádobce                                                                                                                                                                          204
                            4,0 - 16,0                                        45                                    v nádobce                                                                                                                                                                          205
                              0,5 - 2,5                                   1900                                    v nádobce                                                                                                                                                                          206
                            4,0 - 16,0                                      350                                    v nádobce                                                                                                                                                                          207

62161 201 62161 202 62161 203

62161 204 62161 205 62161 206 62161 207

- 30 kusů, modrá, 0,25 mm2

- 30 kusů, tyrkysová, 0,34 mm2

- 30 kusů, bílá, 0,50 mm2

- 30 kusů, černá, 0,75 mm2

- 30 kusů, červená, 1,0 mm2

- 50 kusů, bílá, 0,5 mm2

- 100 kusů, šedá, 0,75 mm2

- 100 kusů, červená, 1,0 mm2

- 100 kusů, černá, 1,5 mm2

- 50 kusů, modrá, 2,5 mm2

- 50 kusů, šedá, 4 mm2

- 20 kusů, žlutá, 6 mm2

- 20 kusů, červená, 10 mm2

- 10 kusů, modrá, 16 mm2

- 20 kusů, šedá, 2 x 4 mm2

- 10 kusů, žlutá, 2 x 6 mm2

- 10 kusů, červená, 2 x 10 mm2

- 5 kusů, modrá, 2 x 16 mm2

- 50 kusů, šedá, 2 x 0,75 mm2

- 50 kusů, červená, 2 x 1,0 mm2

- 50 kusů, černá, 2 x 1,5 mm2

- 50 kusů, modrá, 2 x 2,5 mm2

- 500 kusů, 0,5 mm2

- 500 kusů, 0,75 mm2

- 400 kusů, 1,0 mm2

- 300 kusů, 1,5 mm2

- 200 kusů, 2,5 mm2

- 150 kusů, 4 mm2

- 75 kusů, 6 mm2

- 75 kusů, 10 mm2

- 50 kusů, 16 mm2

Sortiment koncových kabelových dutinek

0 Sortimentová krabice, obsah: 
- Odizolovací kleště, obj. č. 62126
- Krimpovací kleště, obj. č. 62740 101
- Koncové kabelové dutinky, 

500 ks od každého: 0,5/0,75/1,0/1,5 + 2,5
250 ks od každého: 4,0 + 6,0 mm2

62760

                                                                                                                                                                                        
               Rozsah použití                   Rozměry                    Hmotnost                                                62760            …
                                mm2                            mm                                   g                                                       €                
                   0,5 - 6,0           340 x 250 x 50                                1660                                                                            101

62760
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ß
Sortimentová krabice, obsah: 
- Samonastavovací odizolovací kleště 0,3–10,0 mm2

- Ruční krimpovací kleště na koncové dutinky 
0,08–16,0 mm2

- Izolované a neizolované koncové dutinky
0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4,0/6,0/10,0 mm2

Použití
Pro stahování izolace a krimpování do 16 mm2. 
Na izolované i neizolované koncové kabelové
dutinky. Univerzální nástroj pro profesionály.

                                                                                                                                                               62167            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                     301

Sortiment koncových dutinek, v krabici
62167

62167

Sortiment kabelových koncovek
Provedení
- Izolovaný kroužek, kolík, oka na kabely a kabelové

konektory podle normy DIN

Obsah:
- 12 typů, 50 ks od každého

62165

                                                                                                                                                                                        
              Rozsah použití                   Verze                                                                                           62165            …
                                mm2                                                                                                                               €                
                              0,5 - 6,0                      ve víceúčelovém plastovém kufříku                                                                          101

62165

Sada pro zpracování kabelů QUADRO Plus
-
Provedení
- Dokonalá integrace čtyř funkcí v jednom odizolova-

cím a krimpovacím nástroji
- Dokonalá syntéza ergonomie a funkčnosti
- Vynucený zámek se aktivuje, když krimpovací

razník dosáhne koncové polohy
- Účinný přenos síly umožňuje velmi snadné

krimpování koncových dutinek
- Přesný podélný doraz pro rovnoměrné stahování
- Krouticí systém zabraňuje třepení vodičů 

a zajišťuje spolehlivé zasunutí drátu do koncové
dutinky

- Rychlá výměna zásobníku
- Významná úspora nákladů a času při zapojování

rozvaděčů
- Integrovaná pojistka zajišťuje konzistentní, vysoce

kvalitní krimpovací spoj
- Čtyři funkce pro rychlou práci: odštípnutí, stažení,

zkroucení, nalisování
- Pásky lze znovu doplnit během několika sekund

pomocí jednoduché výměny zásobníku, což
umožňuje efektivní práci

- Rozsah přestavení 0,5–2,5 mm2

- Není nutné provádět nastavení 
na průřez vodiče

- Vestavěné boční štípací kleště pro dráty
do max. 2,5 mm2

- Krimpování koncových dutinek na pásech
v rozsahu 0,5 až 2,5 mm2 (AWG 20–14) 
podle normy VDE 0609, část 1

- Vhodné pro vodiče s PVC izolací
- Použití v elektrotechnickém průmyslu, servisech

elektroniky, při instalaci rozvaděčů

Rozsah dodávky:
- 1x Jokari QUADRO Plus
- 240 koncových dutinek 50x 0,5 mm2, 

0,75 mm2, 1,0 mm2, 1,5 mm2, 40 ks 2,5 mm2

- 3 zásobník koncových dutinek

62143 102-106
Koncové dutinky kabelu
Použití
Pro QUADRO Plus, obj. č. 62143 101.

62143

                                                                                                                                                                Sada                
    Pracovní rozsah                                                                                                                               62143            …
                        mm2                                                                                                                                       €                
                  0,5 až 2,5                                                                                                                                                                       101

                                                                                                                               Koncové dutinky kabelu                
                    Průřez                                                     Obsah                                                                62143            …
                        mm2                                                množství                                                                       €                
                              0,5                              500 (10 pásů po 50 ks)                                                                                               102
                            0,75                              500 (10 pásů po 50 ks)                                                                                               103
                              1,0                              500 (10 pásů po 50 ks)                                                                                               104
                              1,5                              500 (10 pásů po 50 ks)                                                                                               105
                              2,5                              400 (10 pásů po 40 ks)                                                                                               106

62143 101

62143 102

62143 103

62143 104

62143 105

62143 106



62.3662.36

Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Krimpovací sady na koncové dutinky a kabelové konektory

                                                                                                                                                                                        
       Sada                          Použití                                                                                                          62745            …
                                                                                                                                                                      €                
               1                             Na koncové dutinky                                                                                                                         101
               2                             Na koncové dutinky                                                                                                                         102
               3                             Na koncové dutinky                                                                                                                         103
               4                             Na koncové dutinky                                                                                                                         104
               5                             Na kabelové konektory                                                                                                                   105

:
Provedení
- V pevném plastovém boxu TANOS MINI systainer®

- Uzávěr T-Loc pro ovládání jednou rukou: systai-
ner® otevřete/zavřete jedním otočením a můžete jej
připojit k dalšímu boxu systainer®

- Otevření při připojení: rychlý a snadný přístup 
k obsahu bez odpojení

- Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se šesti
prohlubněmi pro konektory

62745 101

62745 102

62745 103

62745 104

62745 105

62745

                            Obsah sady 62745 101                                      l1       l2       
                                                                                                     mm  mm       
                        1  Krimpovací nástroj na koncové dutinky                               Délka 180 mm
200 od každého  koncové dutinky s plastovým nákružkem        14       8       0,5/0,75/1,0/1,5 mm2

                    150   koncové dutinky s plastovým nákružkem        14       8       2,5 mm2

                      75   koncové dutinky s plastovým nákružkem        17     10       4 mm2

                      75   koncové dutinky s plastovým nákružkem        20     12       6 mm2

                      50   koncové dutinky s plastovým nákružkem        22     12       10 mm2

                      40   koncové dutinky s plastovým nákružkem        24     12       16 mm2

                          Obsah sady 62745 102                                      l1       l2       
                                                                                                     mm  mm       
                        1  Krimpovací nástroj na koncové dutinky                               Délka 180 mm
                             Samonastavovací, s bočním vedením                                   
200 od každého  koncové dutinky s plastovým nákružkem        14       8       0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm2

                    100   koncové dutinky s plastovým nákružkem        17     10       4 mm2

                    100   koncové dutinky s plastovým nákružkem        20     12       6 mm2

                      50   koncové dutinky s plastovým nákružkem        22     12       10 mm2

                            Obsah sady 62745 103                                      l1       l2       
                                                                                                     mm  mm       
                        1  Krimpovací nástroj Twistor16 na koncové dutinky             Délka 180 mm
                             Samonastavitelné                                                                  
200 od každého  koncové dutinky s plastovým nákružkem        14       8       0,5/0,75/1,0/1,5 mm2

                    150   koncové dutinky s plastovým nákružkem        14       8       2,5 mm2

                      75   koncové dutinky s plastovým nákružkem        17     10       4 mm2

                      75   koncové dutinky s plastovým nákružkem        20     12       6 mm2

                      50   koncové dutinky s plastovým nákružkem        22     12       10 mm2

                      40   koncové dutinky s plastovým nákružkem        24     12       16 mm2

                            Obsah sady 62745 104                                      l1       l2       
                                                                                                     mm  mm       
                        1  Krimpovací nástroj na koncové dutinky                               Délka 190 mm
                             Samonastavovací, s vkládáním zepředu                               
                        1  automatické odizolovací kleště MultiStrip 10                    Délka 195 mm
200 od každého  koncové dutinky s plastovým nákružkem        14       8       0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm2

                    100   koncové dutinky s plastovým nákružkem        17     10       4 mm2

                    100   koncové dutinky s plastovým nákružkem        20     12       6 mm2

                      50   koncové dutinky s plastovým nákružkem        22     12       10 mm2

                            Obsah sady 62745 105                                                         
                        1 Krimpovací kleště PreciForce®              Délka 220 mm
 25 od každého plochá zásuvná pouzdra 6,3 x 0,8 mm 0,5–1,0 mm2 / 1,5–2,5 mm2

 25 od každého kabelová očka, kruhový tvar, Ø 4 mm   0,5–1,0 mm2 / 1,5–2,5 mm2

25 od každého kabelová očka, kruhový tvar, Ø 5 mm   0,5–1,0 mm2 / 1,5–2,5 mm2

25 od každého kabelová očka, kruhový tvar, Ø 6 mm   1,5–2,5 mm2 / 4–6 mm2

                      25   Kabelová očka. kruhový tvar, Ø 8 mm                                  4-6 mm2

                      25   Čelní konektory, izolované, červený                                     0,5-1,0 mm2

                      25   Čelní konektory, izolované, modrý                                       1,5-2,5 mm2

                      25   Čelní konektory, izolované, žlutý                                          4-6 mm2

Koncové dutinky kabelu

Krimpovací sady | Tepelné smrštitelné hadičky | Kapesní svítilny
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Teplem smrštitelné hadičky, sady
k
Provedení
- Pracovní teplota 55° až 135°
- Teplota smršťování vyšší než 120°
- Vyrobeno z polyolefinu
- Odolné vůči záření
- Samozhášecí
- Doplnitelné pouzdro je ideálním nástrojem pro

montáž
- Sada univerzálních teplem smrštitelných hadiček

seřazených podle velikosti a barvy

62166 101

62166 102

62166

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                       Obsah                Verze                                                                      62166            …
                                                Množství                                                                                                       €                
         Základní sada                             220                  v pouzdru                                                                                               101
         Univerzální sada                        925                  v pouzdru                                                                                               102

LED Meisterlampe 3
62193

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          Světelný tok               LED          Doba svícení                Délka                Vhodné                                                                                                                     62193            …
           lm (lumeny)             počet                        hod.            cca mm                baterie                                                                                                                               €                
                               60                       6                                  8                      160                  3x AAA                                                                                                                                                             101

62193

Provedení
- Malá a praktická
- Vždy v náprsní kapse
- 6 výkonných LED diod
- Otočná spona
- Ve tvaru pera, se sponou do kapsy
- Součástí dodávky 3 x baterie typu AAA

Použití
Ideální pro osvětlení ploch při příjmu objednávek 
a provádění kontrol.

Tužková svítilna LED62183

0
62183 101
Provedení
- Kapesní svítilna LED z hliníku se sponou
- Svítilnu lze zapnout a vypnout pomocí pogumova-

ného tlačítka na konci
- Součástí dodávky 2 x baterie typu AAA

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

62183 102
Provedení
- Kapesní svítilna LED z hliníku se sponou
- Tři režimy svícení (vysoký, střední, nízký) lze

přepínat stisknutím tlačítka na konci svítilny
- Spínač má silný přídržný magnet
- Konektor micro USB je chráněn krytem a utěsněn

pryžovým těsněním
- Malý LED indikátor úrovně nabití
- Doba nabíjení 1,5 hodiny

Rozsah dodávky:
- S nabíjecím kabelem USB
- Baterie 3,7 V, 320 mAh, 10440 Li-ion

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          Světelný tok           LED        Doba svícení        Rozsah paprsku           Délka            Vhodné            Hmotnost                                                                   62183            …
           lm (lumeny)          počet                      hod.                                m.       cca mm            baterie      (s bateriemi) g                                                                           €                
                             100                   1                            2,3                                   30                140              2x AAA                             66                                                                                                  101
                             110                   1                             16                                   35                126              -                                          56                                                                                                  102

62183 101

62183 102

Nabíjení přes Micro USB (62183 102)

Kapesní svítilna LED62180

0
Provedení
- Eloxované hliníkové pouzdro s diodou LED
- Napájení: Akumulátor
- Součástí dodávky je 1x baterie AAA

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          Světelný tok          Doba svícení       Rozsah paprsku                    Délka x Ø                        Vhodné                                                                                     62180            …
           lm (lumeny)                        hod.                                m                              mm                        baterie                                                                                               €                
                               55                               1,5                                   35                            91 x 18                           1x AAA                                                                                                                         201

62180
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Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Kontrolní svítilny

Inspekční svítilna LED62194

0
62194 101
Provedení
- LED světlo z ABS (pouzdro) a polykarbonátu (sklo)
- S magnetickou sponou do kapsy
- Součástí dodávky 3 x baterie typu AAA

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

62194 102
Provedení
- Dobíjecí kontrolní svítilna z plastu ABS
- Dvě světla (na hlavě a na boku), která lze zapnout

a vypnout tlakovým spínačem
- Režimy osvětlení lze aktivovat pouze samostatně
- Magnetická upevňovací spona na zadní straně
- Sponu lze otáčet o 90° a zajistit v krocích po 45°
- Konektor micro USB je uzavřen krytem
- Úroveň nabití je indikována malou kontrolkou LED

Rozsah dodávky:
- S nabíjecím kabelem USB
- Baterie 3,7 V, 2x dobíjecí baterie 800 mAh, 

14500 Li-ion

62194 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          Světelný tok               LED                      Délka                          Vhodné                                                                                                                                     62194            …
           lm (lumeny)             počet                   cca mm                          baterie                                                                                                                                              €                
                             150                       1                             160                             3x AAA                                                                                                                                                                               101
                             150                       2                             185                             -                                                                                                                                                                                            102

62194 102

Dobíjecí inspekční svítilna LED s UV světlem a funkcí nabíjení přes USB62197

0
Kontrolní svítilna 220RUV
Provedení
- Spínač:
1. Osvětlení UV
2. Hlavní světlo 100 %
3. Hlavní světlo 30 %
4. Vypnuto
- Robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající

vodě
Možnosti upevnění:
- Robustní přídržná spona na zadní 

straně s integrovaným přidrženým magnetem
- Kulový kloub (náklon ±45°, lze otáčet v rozsahu

360°) se silným přídržným magnetem na spodní
straně

- baterie Li-ion 3,7 V, 1100 mAh
- Indikace stavu baterie
- Nabíjení prostřednictvím 5V zásuvky Micro USB

Rozsah dodávky:
- 1x světlo
- 1x nabíjecí kabel Micro USB 1,0 m
(Volitelně lze nabíjet pomocí nabíjecího zdroje USB
AC/DC, není součástí dodávky)

62197

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
               Hlavní světlo                                Hlavní světlo                            Přídavné světlo       Doba nabíjení             Svítilna    Nárazuvzdorné provedení           Rozměry  Hmotnost        62197            …
               lm (lumeny)*     efektivní doba svícení v hod.      efektivní doba svícení v hod.             přibl. hod.      stupeň krytí                               (EN62262)                    mm                 g                 €                   
                                   220                                                       2,5                                                        6,0                             3,0                     IP54                                              IK07    170 x 25 x 21                 75                                   101
* Svítivost LED ve vzdálenosti 0,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

LED svítilna, kolík/pryž
Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62168 401
Tužková svítilna LED
- Kovové pouzdro
- Ovládání tlačítkem
- Jasné LED světlo
- Pouzdro se sponou
- Extrémně nízká spotřeba energie
- Baterie jsou přibaleny
Použití
Praktická diagnostická kontrolka.

62168 100
Gumová LED svítilna
- Kapesní svítilna LED 1 W, 120 lm vyrobená 

z odolné tvrdé gumy
- S praktickým páskem pro upevnění
- Baterie jsou přibaleny
- Barva: černá

                                                                                                                                                                                          
                      Délka                Vhodné baterie                     Hmotnost                                                 62168            …
                         mm                                                                             g                                                         €                
                             140                  2x AAA (LR3)                                           21                                                                              401
                             175                  2x AA (LR6)                                           165                                                                              100

62168 401

62168

62168 100

Kapesní svítilny Maglite 

q
Upozornění:
Baterie, viz obj. č. 39900.

62169
Provedení
- Velmi vysoký světelný výkon
- Přesně obrobené pouzdro z vysoce pevného 

leteckého hliníku
- Skříň je zevnitř i zvenku eloxovaná pro maximální

spolehlivost a ochranu proti korozi
- O-kroužky pro ochranu před stříkající vodou
- Včetně náhradní žárovky v těsnicím krytu

62169 201-202
- Baterie jsou součástí dodávky

62169 204
- Baterie nejsou součástí dodávky

62170 101
LED verze svítilny Mini Maglite včetně baterií

62170 102-103
Verze LED pro tužkovou svítilnu 2/D nebo 3/D 
životnost až 10 000 hodin, bez baterií

62170 201
Mini Maglite Pro LED
Provedení
- Dokonalá kombinace klasické jednoduchosti 

a vysokého světelného výkonu LED
- Ideální kapesní svítilna pro každodenní použití
- Přesné pouzdro odolné proti stříkající vodě 

z vysokopevnostního leteckého hliníku
- Vč. nylonového pouzdra 
- Baterie jsou přibaleny

62170 202
Maglite XL50 LED
Provedení
- Praktická kapesní svítilna LED s nejnovější

technologií MAG-LED®

- Systém QuickClick™ se 3 světelnými režimy pro
různé aplikace:

- 100 % výkonu
- 25 % výkonu
- Nouzové zábleskové svítidlo
- Přesné pouzdro odolné proti stříkající vodě 

z vysokopevnostního leteckého hliníku
- Obsah dodávky

62170 301
Maglite ML300L
Provedení
- Kapesní svítilna LED pro univerzální použití
- Dokonale vhodná pro profesionální, bezpečnostní 

i hobby použití
- 5 režimů svícení
- 4 možné kombinace spínačů
- Životnost baterie až 117 hod.
- Přesné pouzdro odolné proti stříkající vodě 

z vysokopevnostního leteckého hliníku
- Baterie nejsou součástí dodávky

62170 401
Maglite ML150LR
Provedení
- Dobíjecí kapesní svítilna LED se světelným

výkonem 1082 lm
- 5 režimů svícení
- 4 možné kombinace spínačů
- Životnost baterie až 79 hodin
- Přesné pouzdro odolné proti stříkající 

vodě z vysokopevnostního leteckého hliníku
- Vč. baterie LiFePO4 a nabíjecí kolébky
- Plné nabití za přibližně 2,5 hodiny
- Až 2000 nabíjecích cyklů

62170 101

62169 204

62169 202

                                                                                                                             Halogen                         LED                         LED                         LED                         LED                
   Typ                               Délka   Světelný tok    Vhodné              Hmotnost         62169            …      62170            …      62170            …      62170            …      62170            …
                                          mm   lm (lumeny)    baterie       (s bateriemi) g                 €                              €                              €                              €                              €                
   Micro-Mag                         127                         9     2x AAA                               49                                 201                                                                                                                                                 
  Mini-Maglite                      146                       14     2x AA                               107                                202                                                                                                                                                 
   Mini-Maglite LED            168                       97     2x AA                                118                                                                     101                                                                                                             
   2/D                                       254                    168     2 x C                                 652                                                                     102                                                                                                             
   3/D                                       314                       45     3 x D                                 856                                204                                                                                                                                                 
   3/D LED                              314                    168     3 x D                                 850                                                                     103                                                                                                             
   Mini-Maglite Pro LED    168                    272     2x AA                                118                                                                                                         201                                                                         
   Maglite XL 50                   122                    200     3x AAA                             104                                                                                                         202                                                                         
   Maglite ML300L               298                    625     3 x D                                 748                                                                                                                                             301                                    
   Maglite ML150LR            271                  1082     1x baterie LiFePO4       439                                                                                                                                                                                 401

62170 102

62170 103

62169 - 62170

62170 201

62170 301

62170 401

62170 202
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Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Kapesní svítilny

Kapesní svítilny (odolné proti výbuchu)62175

9
Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62175 103
PARALUX® PX2
Provedení
- Bezpečnostní svítilna s certifikátem ATEX pro

zónu 1
- 100% vodotěsná a prachotěsná
- Vyrobeno z nevodivého plastu
- Praktická tužková bezpečnostní svítilna
- Ideální jako inspekční svítilna, kterou lze nosit

v kapse košile nebo bundy
- Pogumovaný zadní spínač pro ovládání jednou

rukou
- Testováno a certifikováno
- Včetně baterií AAA
- Barva: ohnivě žlutá

62175 203-204
Provedení
- 100% vodotěsná a prachotěsná
- Pogumovaný zadní spínač pro ovládání jednou

rukou
- Pogumovaná čelová svítilna
- Vč. 4 baterií AA
Použití
Vhodné téměř pro všechny držáky na přilbu.

62175 203
PARALUX® PX1
Provedení
- Polykarbonát (nevodivý)
- Certifikát ATEX pro zónu 1
- Barva: ohnivě žlutá

62175 204
PARALUX® PX0
Provedení
- Pouzdro XAG (vodivý plast s vysokou impedancí)
- Certifikát ATEX pro zónu 0
- Barva: červená

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    Typ                                                Světelný tok    Rozsah paprsku        Délka        Tvar svítidla Vhodné        Doba svícení               Hmotnost                   62175            …
                                                    cca lm (lumeny)                      cca m           mm                            baterie      (při 10 °C) hod.       (s bateriemi) g                           €                
     PARALUX® PX 2                                                30                               35             142      1W CREE LED 2x AAA                              10                               40                                            103
     PARALUX® PX 1                                              120                             150             167      3W CREE LED 4x AA                         15 - 50                             180                                            203
     PARALUX® PX 0 (vodivé provedení)         120                             150             167      3W CREE LED 4x AA                         15 - 50                             180                                            204

62175 103

62175 203

62175 204
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e
62175 300+400
Provedení
- Úspora prostoru a vysoký výkon v nebezpečných

místech
- Nejsvítivější a nejužší tužková bezpečnostní svítilna
- Spínač na konci svítilny pro plné/mžikové svícení
- Přibaleny 2 baterie

62175 300
1975 Z1
Provedení
- Pouzdro z ABS
- Rozsah paprsku: 22 m
- norma ATEX, ZÓNA 1

62175 400
1975 Z0
Provedení
- Antistatický kryt PC/PBT 

a polykarbonátové našroubovávací sklo
- Rozsah paprsku: 24 m
- norma ATEX, ZÓNA 0

62175 401
MityLite™ 1965 Z0
Provedení
- Antistatický kryt PC/PBT 

a polykarbonátové našroubovávací sklo
- 1x LED dioda 0,5 W
- Rozsah paprsku: 41 m
- Vodotěsné (IPX7)
- norma ATEX, ZÓNA 0
- Přibaleny 2 baterie

62175 404
3315 Z0
Provedení
Nová svítilna LED 3315 Z0:
kompaktní, lehká a s mimořádně výkonnou 
LED diodou
- Vodotěsné (IP67)
- Rozsah paprsku 146 m
- norma ATEX, ZÓNA 0
- Antistatické pouzdro PC/PBT a polykarbonátové

šroubovací sklo
- Dodáváno s páskem na ruku a 3 bateriemi

62175 405
3415 MZ0
Provedení
- 3 režimy: bodové světlo, světlomet nebo obojí 
- Možnost svícení jednou nebo oběma LED diodami
- Otočná hlava
- Připevněná spona s integrovaným magnetem

pro svícení bez použití rukou
- Rozsah paprsku: 133 m
- Prachotěsná a vodotěsná:  IPX8 (až 1 m)
- norma ATEX, ZÓNA 0
- Antistatický kryt PC/PBT 

a polykarbonátové našroubovávací sklo
- Dodáváno s páskem na ruku 

62175 402
HeadsUp Lite™ 2690 Z0
Provedení
- Antistatické nárazuvzdorné pouzdro PC/PBT
- Rozsah paprsku: 92 m
- Vodotěsné (IPX7)
- norma ATEX, ZÓNA 0
- Dodáváno s gumovým náhlavním páskem 

a 3 bateriemi

62175 403
2765 Z0
Provedení
- Kompaktní čelová LED svítilna
- 4 režimy svícení (vysoký/nízký výkon, bludička,

blikání) pro ovládání 3 LED diod
- Indikátor stavu nabití
- IP54
- Rozsah paprsku: 78 m
- norma ATEX, ZÓNA 0
- Dodáváno s gumovým a textilním páskem

a 3 bateriemi

62175 406
3765 Z0
Provedení
- Dobíjecí 90° svítilna je vybavena bezpečnostní

sponou pro práci bez použití rukou
- Pouzdro PC/ABS a polykarbonátové šroubovací

sklo
- Kryt přihrádky na baterie umožňuje rychlou

výměnu baterie
- Tlačítko se 4 režimy pro stav nabíjení baterie
- Odolná proti stříkající vodě, IPX4
- Rozsah paprsku: 256 m
- norma ATEX, ZÓNA 0
- Dodává se s nabíjecí stanicí a baterií

Kapesní svítilny (odolné proti výbuchu)62175

62175 300

62175 400

62175 401

62175 404

62175 405

62175 402 62175 403 62175 406

- S pohyblivou hlavou (obj. č. 62175 405)

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                                        Délka           Světelný tok         Rozsah paprsku           Vhodné             Doba svícení                                                   62175            …
                                                                        mm            lm (lumeny)                                  m             baterie         (při 10 °C) hod.                                                           €                

         1975 Z1                                                           146                               94                                     22              2x AAA                               8,25                                                                                300
         1975 Z0                                                           146                             117                                     24              2x AAA                               2,25                                                                                400
         MityLite™ 1965 Z0                                       139                               87                                     41              2x AAA                                 2,5                                                                                401
         3315 Z0                                                            156                             138                                  146                 3x AA                                   19                                                                                404
         3415 MZ0                                                        189                             329                                  133                 3x AA                             6 - 15                                                                                405
         HeadsUp Lite™ 2690 Z0                              71                                74                                     92              3x AAA                                   11                                                                                402
         2765 Z0                                                              57                             141                                     78              3x AAA                             5 - 14                                                                                403
         3765 Z0                                                           136                             194                                  256            1x NiMH                         3,5 - 20                                                                                406
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 Světelný tok          LED     Délka          Baterie                           Hmotnost                                        62191            …
  lm (lumeny)        počet        mm                                         (s bateriemi) g                                               €                
                  320                  1         130           4x AAA                                           175                                                                   101

62191

Kapesní svítilna LED na baterie

0
Provedení
- 4 pracovní režimy: Vysoký výkon, nízký výkon,

blikání, SOS
- Výdrž baterie 4 hodiny, osvětlení se pak 

v režimu vysokého výkonu sníží až o 10 %
- LED svítidlo (LED CREE 1 W)
- Elektrická ochrana IP X6 (ochrana před vyso-

kotlakým proudem vody) podle normy 
IEC 60529, část 14.2.6

Rozsah dodávky:
- Kapesní LED svítilna
- 1x Li-ion
- Nabíječka do auta
- Síťová nabíječka
- Poutko na ruku

62190

                                                                                                                                                                                        
 Světelný tok      LED      LED                           Délka                           Délka             Hmotnost        62190            …
  lm (lumeny)    počet    watty   (zasunutý stav) mm   (vysunutý stav) mm     (bez baterie) g                €                
                  135             1            1                                  150                                   157                          156                               201

Kapesní LED svítilna LED LENSER P7.2

p
Provedení
- Model P7.2 je vybaven optikou Advanced Focus

System a nově vyvinutým mechanizmem Speed
Focus

- Můžete si vybrat kruhové bodové světlo podobné
stolku nebo ostře zaostřené světlo o šířce až 
260 metrů

- Odolnost proti vodě IPX3
- Modulární svítilna je vybavena dynamickým

spínačem, který umožňuje 3 různé úrovně jasu
- Až 50 hodin svícení (v úsporném režimu)

Rozsah dodávky:
- Kapesní LED svítilna 
- 4 baterie (AAA) 
- Poutko na ruku 
- Nylonové pouzdro na opasek
- V lepenkové krabici

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62190

62191

Kontrolní LED svítilny s UV světlem62196

0
Provedení
- 2 LED diody ovládané samostatně pomocí 

2 spínačů (modré a červené)
- S otočnou hlavou
- Na konci svítilny je silný magnet

Černý spínač:
- Černý spínač aktivuje LED diodu CRI 95 se

skutečným barevným světlem
- Uměle generované teplé denní světlo je zvláště

vhodné k osvětlení barev nejrealističtějším
způsobem.

- Konvenční svítilny jsou obvykle vybaveny LED
diodou se studeným namodralým světlem, která
mění vnímání barev

Modrý spínač:
- Modrý spínač aktivuje UV LED diodu
- Černé světlo 395 nm je obzvláště vhodné pro

vyhledávání škrábanců, nečistot a úniků oleje

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62196 101
Provedení
- Se sponou na oblečení
- Vč. 1 baterie AA

62196 102
Provedení
- 3 režimy svícení (nízký, střední, vysoký výkon)
- Součástí dodávky 3 x baterie typu AAA

62196 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          Světelný tok                     LED         Doba svícení        Rozsah paprsku              Délka        Vhodné                  Hmotnost                                                   62196            …
           lm (lumeny)                   počet              přibl. hod.                                 m           cca mm        baterie                                  g                                                           €                
                               70                              2                           1,33                                 24,5                    112         1x AA                                      82                                                                                101
                             250                              2                              20                                    55                    149         3x AAA                                 160                                                                                102

Otočná hlava

62196 102

Magnet na konci lampyZjišťování úniků oleje

Kapesní svítilny | Kontrolní svítilny
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Vysoce výkonné LED svítilny řady LENSER i62189

p
Řada LED LENSER i je navržena speciálně pro
potřeby průmyslu a obchodu.

62189 101
LED dioda LENSER i6
Provedení
- Výkonná, špičková LED a rychle ostřicí čočka pro

koncentrované světlo ve velkých prostorách nebo
pro velký, rovnoměrný kruh světla pro optimální
osvětlení pracovní oblasti

- S dynamickým spínačem a dvěma přepínatelnými
úrovněmi osvětlení

- Se sponou do kapsy košile/kabátu a pouzdro na
opasek

62189 102
LED dioda LENSER i6R
Provedení
- Nabíjecí tužková svítilna
- Robustní kovové tělo
- Vysoce výkonná LED dioda
- Advanced Focus System
- Rychlé přepínání mezi režimem s vysokým nebo

nízkým výkonem pomocí spínače na konci
- Doba nabíjení pouze 3 hodiny
- S nabíjecí stanicí

62189 103
LED dioda LENSER i2
Provedení
- Malá LED žárovka s vysokým výkonem
- Malý a kompaktní se světelným výkonem, který 

překoná jakoukoli běžnou kapesní svítilnu
- Rychle ostřicí čočka pro koncentrované světlo ve

velkých prostorách nebo pro velký, rovnoměrný
kruh světla pro optimální osvětlení pracovní oblasti

62189 104
Provedení
LED dioda LENSER i7
- Profesionální svítilna pro každého, kdo opravdu

potřebuje světlo
- Výkonná, špičková LED a rychle ostřicí čočka pro

koncentrované světlo ve velkých prostorách nebo
pro velký, rovnoměrný kruh světla pro optimální
osvětlení pracovní oblasti

- S dynamickým spínačem a dvěma přepínatelnými
úrovněmi osvětlení

- S pouzdrem na opasek

62189 105
LED dioda LENSER i7R
Provedení
- Jako obj. č. 62189 104, ale v dobíjecím provedení
- S nabíjecí stanicí a kabelem USB pro připojení 

k počítači nebo notebooku

62189 107
LED dioda LENSER i9
Provedení
- Při manipulaci s vodou nebo olejem můžete velmi

rychle ztratit pevnost úchopu. Průmyslová kapesní
svítilna LED Lenser i9 poskytuje optimální světlo 
i ve složitých situacích a zajišťuje pevný úchop:
Speciální vroubkovaný povrch této kompaktní
průmyslové kapesní svítilny umožňuje mít vše pod
kontrolou. Přední spínač zajišťuje lze bez problémů 
obsluhovat i v pracovních rukavicích. Ideální pro
každého, kdo si občas při práci zašpiní ruce.

62189 108
LED dioda LENSER i9R
Provedení
- Jako obj. č. 62189 107, ale v dobíjecím provedení

62189 106
LED dioda LENSER iSEO3
Provedení
LED LENSER iSEO3 je lehká čelová svítilna
vynikající kvality, která vám díky technologii Smart
Light pomůže kdekoli na staveništi. Zvláště chytrou
funkcí je červené čtecí světlo, které umožňuje čtení
dokumentů, map nebo plánů bez odlesků.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ     Světelný tok          Dosah světla              Délka                 LED        Baterie                            Dobíjecí baterie                    Hmotnost                           62189            …
                   lm (lumeny)                             m                  mm              počet                                                                                       (s bateriemi) g                                   €                
         i6                          140                             120                    166                         1         3x AAA                                -                                                                   75                                                     101
         i6R                       120                             100                    170                         1         -                                            3x AAA                                                      82                                                     102
         i2                          120                             170                    102                         1         3x AAA                                -                                                                 110                                                     103
         i7                         220                             180                    130                         1         4x AAA                                -                                                                175                                                     104
         i7R                      220                             180                    130                         1         -                                            4x AAA                                                    175                                                     105
         i9                         400                             260                    187                         1         1 x C                                    -                                                                330                                                     107
         i9R                      400                             260                    187                         1         -                                            1 x C                                                        320                                                     108
         iSEO3                 100                             100                          -                         2         3x AAA                                -                                                                105                                                     106

62189 101

62189 102

62189 103

62189 104

62189 105

62189 107

62189 108

62189 106
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Čelové svítilny LED62195

0
62195 101
Provedení
- Čelová svítilna ABS je vybaven tlakovým spínačem

na hlavě, kterým se zapínají a vypínají obě světla
-Přihrádka baterie se nachází za žárovkami
- Náhlavní pásek je vyměnitelný
Rozsah dodávky:
- Dva náhlavní pásky (jeden z gumy, druhý látkový)
- 3 x baterie AAA

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62195 102
Provedení
- Dobíjecí hliníková čelová svítilna je vybavena

tlakovým spínačem na hlavě, který slouží 
k ovládání 4 režimů svícení (vysoký, střední, nízký 
a blikání)

- Opakovaným stisknutím spínače se až na 
10 sekund aktivuje režim zesílení

- Baterie je umístěna na zadní straně hlavy 
v robustním pouzdru ABS

- Svítilna byla testována na pád z výšky až 2 m
- Snadno vyjímatelná baterie se nabíjí pomocí

přiloženého nabíjecího kabelu USB, doba nabíjení
je přibližně 4 hodiny

- Na zadní straně je také červená kontrolka, kterou
lze použít jako nepřetržité nebo blikající světlo

- Čip LED Cree XP-GS
Rozsah dodávky:
- Pevný náhlavní pásek
- S nabíjecím kabelem USB

                                                                                                                                                                                           
   Světelný tok      Doba svícení            LED         Baterie/dobíjecí                              Hmotnost        62195            …
    lm (lumeny)                    hod.         počet                                           (s bateriemi/dobíjecí) g                €                
                     100                           60                   1          3x AAA                                                                 83                                101
                     350                           55                   1          Baterie 3,7 V / 2600 mAh                             195                                102

62195 102

62195 101

Zadní strana: přídavná červená signální 
kontrolka, kterou lze použít jako nepřetržité 
nebo blikající světlo

62195 102

Světlomety | Pracovní světla

Čelová LED svítilna LENSER H7.262191

p
Provedení
- Pro špičkový jas:  Díky tomuto LED displeji

dosahuje LED LENSER velmi vysokého světelné-
ho výkonu

- Světelnou hlavu lze naklonit
- Přední spínač – jeden spínač na hlavě pro

ovládání jednou rukou
- Multifunkční spínač – multifunkční spínač pro

rychlou a snadnou obsluhu jednotlivých funkcí
osvětlení

- Stmívatelná – plynulá regulace intenzity světla
- Zámek pro přenos – zabraňuje neúmyslnému

rozsvícení
- IPX6 – ochrana proti silným proudům vody

Funkce svícení:
1. Výkon – vysoký světelný výkon v každé situaci
2. Nízká spotřeba – úsporné světlo pro dlouhý
provoz, čtení a práci bez odlesků
3. Zesílení – krátký maximální výkon 
pro větší jas
4. Blikání – automatické 
impulzy v pravidelných intervalech

Rozsah dodávky:
- 4x baterie AAA
- Odnímatelný náhlavní pásek
- Karta Smart Instruction Card
- Návod k obsluze

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62191 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Světelný tok (lumeny)    Doba svícení (hod.)              LED      Ø hlavy                    Baterie               Hmotnost                                                                           62191            …
          stupeň 1 / stupeň 2    stupeň 1 / stupeň 2           počet             mm                                       (s bateriemi) g                                                                                  €                
                                  250 / 20                              5 / 30                     1              130                       4x AAA                             165                                                                                                           102



62.45CZ/P

Sp
ec

iál
ní

 n
ás

tro
je 

/ 
PS

A

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Dobíjecí dílenská LED svítilna s funkcí nabíjení USB88002

0
Provedení
- Spínač: 

1. Pomocné světlo
2. Hlavní světlo 100 %
3. Hlavní světlo 50 %
4. vypnuto

- Robustní plastové pouzdro chráněné proti stříkající
vodě s pogumovanou úchopnou oblastí

- Rukojeť svítilny lze otočit o 180° a zajistit v osmi
polohách

- 2 sklápěcí háčky, které lze otočit o 360°
- 2x přídržný magnet na zadní straně
- 1x magnet na spodní straně
- Akumulátor Li-ion, 3,7 V/2 600 mAh
- Indikace stavu baterie
- Ukazatel zbytkové kapacity:
- Nabíjení prostřednictvím 5V zásuvky Micro USB

- Součástí dodávky nabíjecí kabel Micro USB 1,5 m
a napájecí zdroj USB pro střídavý proud

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
          Hlavní světlo       Pomocné světlo      Hlavní světlo efektivní      Pomocné světlo efektivní  Doba nabíjení               Svítilna     Nárazuvzdorné provedení                    Rozměry     Hmotnost   88002            …
          lm (lumeny) *            lm (lumeny) *           doba svícení v hod.         dba svícení přibl. v hod.        přibl. hod.      Stupeň krytí                        (EN62262) mm                            mm                  g            €                    
                    440 / 280                                180                                               6                                                      9                        4,0                      IP54                                              IK07              266 x 48 x 32                 340                               301
* lumeny LED technologie ve vzdálenosti 0,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

88002

Dobíjecí skládací LED svítilna s funkcí nabíjení přes USB88003

0
Provedení
- Spínač: 

1. Hlavní světlo 100 %
2. Hlavní světlo 50 %
3. vypnuto

- Robustní plastové pouzdro chráněné proti stříkající
vodě s pogumovanou úchopnou oblastí

- Ohebný kloub lze otočit o 340° a zajistit ve
12 polohách

- Vytahovací hák lze otáčet o 360°
- Spona na opasek na spodní straně
- Upevňovací magnet dole
- Akumulátor Li-ion, 3,7 V/1,550 mAh
- Indikace stavu baterie
- Nabíjení prostřednictvím 5V zásuvky Micro USB

- Součástí dodávky nabíjecí kabel Micro USB 1,5 m
a napájecí zdroj USB pro střídavý proud

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Hlavní světlo                                   Hlavní světlo      Doba nabíjení             Svítilna     Nárazuvzdorné provedení             Rozměry       Hmotnost                   88003            …
   lm (lumeny) *        efektivní doba svícení v hod.            přibl. hod.     stupeň krytí                                (EN62262)                      mm                      g                           €                
            220 / 105                                                            10                           4,5                    IP54                                               IK07       131 x 66 x 28                    183                                            201

* lumeny LED technologie ve vzdálenosti 0,5 m

88003

Štíhlá bezdrátová pracovní svítilna LED s funkcí nabíjení přes USB88001

0
Profesionální kontrolní svítilna 600R SLIM
Provedení
- Spínač:
1. Pomocné světlo
Číslo 2 udává rok používání. Hlavní světlo 100 %
Číslo 3 udává rok používání. Hlavní světlo 50 %
Číslo 4 udává rok používání. Vypnuto
- Robustní plastové pouzdro chráněné proti stříkající

vodě s pogumovanou úchopnou oblastí
- Hlava svítilny se štíhlým hliníkovým pouzdrem
Možnosti upevnění:
- Kulový kloub (naklopení ± 45°, otáčení v rozsahu

360°) se silným přídržným magnetem v základně
- Háček (lze sklopit o 210°, otočný pomocí kulového

kloubu)
- Akumulátor Li-ion, 3,7 V/2 600 mAh
- Indikace stavu baterie
- Ukazatel zbytkové kapacity:
- Nabíjení prostřednictvím 5V zásuvky Micro USB

Rozsah dodávky:
- 1x světlo
- 1x nabíjecí kabel Micro USB 1,5 m
- 1x napájecí zdroj USB AC

(Lze volitelně nabíjet přes adaptér vozidla, 
není součástí dodávky)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Hlavní světlo   Pomocné světlo   Hlavní světlo efektivní  Pomocné světlo efektivní  Doba nabíjení           Svítilna  Nárazuvzdorné provedení         Rozměry  Hmotnost    88001            …
      lm (lumeny) *        lm (lumeny) *       doba svícení v hod.    dba svícení přibl. v hod.        přibl. hod.  Stupeň krytí                    (EN62262) mm                 mm                g            €                  
                600 / 225                           120                                            2                                              10                       4,0                  IP54                                           IK07  384 x 45 x 41              250                             201
* lumeny LED technologie ve vzdálenosti 0,5 m

88001
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Nabíjecí pracovní svítilny COB LED88004

G
Provedení
- Štíhlé provedení
- Světelný pásek COB LED zajišťuje jedinečné,

výkonné a zcela rovnoměrné osvětlení, ideální jako
pracovní osvětlení

88004 101
MINIFORM
Provedení
- Mimořádně štíhlá kapesní pracovní svítilna
- Pohodlná a ergonomická rukojeť
- Dvoustupňový spínač
- Flexibilní hlavu svítilny lze otočit až o 180°
- Silný vestavěný magnet
- Robustní hák pro montáž pro upevnění k pracovní-

mi pásku

88004 102
UNIFORM
Provedení
- Extrémně robustní pracovní světlo
- Vodotěsné (IP65) pro použití ve vlhkém 

a znečištěném prostředí dílny
- Inteligentní indikátor úrovně nabití
- Dvoustupňový spínač
- Flexibilní hlavu svítilny lze otočit až o 180°
- Silný vestavěný magnet
- Robustní hák pro montáž pro upevnění k pracovní-

mi pásku
- Štíhlá nabíjecí stanice
- Jednoduché upevnění na stěnu

88004 103
UV-FORM
Provedení
- Nejvýkonnější UV lampa na trhu
- UV-FORM je nabíjecí pracovní světlo LED 

s výkonným 1,5W UV světlem nahoře
- Flexibilní hlavu svítilny lze otočit až o 180°
- Silný vestavěný magnet
- Robustní hák pro montáž pro upevnění k pracovní-

mi pásku
- Jedná se o kombinaci nepostradatelného pracovní-

ho světla a detekce UV záření, která eliminuje
potřebu samostatné detekční UV lampy

- UV světlo se používá pro detekci netěsností 
v klimatizačních systémech s využitím stopových
prvků

- Je též vhodné pro detekci úniků ve větších,
složitých chladicích/mrazicích systémech, techno-
logických chladicích systémech, tepelných
čerpadlech atd.

88004 104
SLIM
Provedení
- Jediná kompaktní svítilna 3 v 1 na trhu
- 3 v 1: Kontrolní svítilna, pracovní svítilna a kapesní

svítilna v jednom
- Obzvláště štíhlé a kompaktní provedení
- Vysoký výkon, vestavěný magnet a hák pro

flexibilní polohování
Mimořádně tenká svítilna pro kontrolní úkoly:
Ultra tenké a kompaktní provedení o průměru pouze
9 mm umožňuje kontrolu i těch nejužších a nejob-
tížněji přístupných míst.
Díky tomu je svítidlo SLIM ideální pro nejnáročnější
a složité úkoly při inspekcích.
Kapesní pracovní svítilna:
Svítilna SLIM je vybavena 100% sklopnou světelnou
hlavou.
Ve složeném stavu funguje jako klasická ruční
pracovní svítilna.
Ve složeném stavu se svítilna SLIM vejde do kapsy
– je kompaktní a snadno přenosná.
Funkce bodového světla:
Výkonné bodové světlo se světelným tokem 
100 lumenů umožňuje použít svítilnu SLIM i jako
kapesní svítilnu.
Její unikátní konstrukce (první svého druhu na
světě) umožňuje použití jako svítilny ve složeném
stavu a zároveň jako výkonného bodového světla 
v rozloženém stavu, a to v praktickém provedení 
s pevným úchopem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                        Doba nabíjení                               Napětí/kapacita baterie                       Stupeň krytí                                                                                      88004            …
                                                  hod.                                                          V/mAh                                                                                                                                          €                
     MINIFORM                                  3,0                                   Baterie Li-ion 3,7 / 1000                                         IP65                                                                                                                         101
     UNIFORM                                   5,0                                   Baterie Li-ion 3,8 / 3000                                         IP65                                                                                                                         102
     UV-FORM                                    3,0                                   Baterie Li-ion 3,7 / 1600                                         IP20                                                                                                                         103
     SLIM                                             4,5                                   Baterie Li-ion 3,8 / 2800                                         IP30                                                                                                                         104

88004 101

88004 102

88004 103

    Typ                                           MINIFORM           UNIFORM                                                           UV-FORM                                               SLIM
    Obj. č.                                       88004 101            88004 102                                                           88004 103                                               88004 104
                                                      COB-LED                   COB-LED / bodové světlo: Vysoce výkonná dioda LED           COB LED / vysoce výkonné bodové UV světlo         COB LED / bodové světlo: Vysoce výkonná dioda LED
     Lux (stupeň 1/stupeň 2)                      100/200 lux@0,5 m    475/950 lux@0,5 m                                                            200/400 lux@0,5 m                                             400/800 lux@0,5 m
     Lux (bodový)                                       800 lux@0,5 m           0,5 m 6000 lux@                                                                -                                                                           4800 lux@0,5 m
     Lumeny (stupeň 1/stupeň 2)               100/200 lm                 250/500 lm                                                                          125/250 lm                                                          250/500 lm
     Lumeny (bodové)                                75 lm                          175 lm                                                                                 -                                                                           100 lm
     Doba provozu (stupeň 1/stupeň 2)     6 hod./3 hod.              4,5 hod./2 hod.                                                                    5 hod./2,5 hod.                                                    5 hod./2,5 hod.
     Provozní doba (bodové)                     4                                 3 hod.                                                                                  3 hod.                                                                  -

88004 104

Pracovní světla | Kleště na obkladačky | Systémy pro protahování kabelů
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Akumulátorové pracovní bodové svítilny LED88011

0
Provedení
- Spínač:
1. Nízký výkon 20 %
Číslo 2 udává rok používání. Střední ýkon 45 %
Číslo 3 udává rok používání. Vysoký výkon 100 %
Číslo 4 udává rok používání. Vypnuto
- Gumová ochrana hran
- Rukojeť lze otáčet a sklápět
Možnost upevnění:
- Otvor pro stativ v základně
- Indikace stavu baterie
- Ukazatel zbytkové kapacity:
- Nabíjení prostřednictvím válcové zástrčky
- Výstup USB 5 V 1 A

Výhody:
- Konstantní světlo ve dne i v noci
- Lze používat i během nabíjení

Rozsah dodávky:
- 1x bodová svítilna
- 1x AC napájecí adaptér
- 1x magnet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
              Hlavní světlo        Index podání barev     Napájení z baterie efektivní    Akumulátor Li-Ion    Doba nabíjení              Svítilna   Nárazuvzdorné provedení              Rozměry    Hmotnost          88011            …
       cca lm (lumeny) *        CRI (shoda barev) *          dba svícení přibl. v hod.                        V/mAh             cca hod.      Stupeň krytí                             (EN62262)                       mm                  g                   €                    
                                1000                                      > 95                                                       9                  11,1 / 2,200                         3,5                     IP54                                            IK07     209 x 190 x 73               720                                       101
                               4,000                                      > 80                                                       6                  11,1 / 5,200                         6,0                     IP54                                            IK07     265 x 237 x 60             1340                                       102
* lumeny LED technologie ve vzdálenosti 0,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

88011 101
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       Typ kleští        Pro průchodky Hellermann        Pro vnitřní Ø   Max. délka průchodky           62280            …
                                                               velikost                       mm                                  mm                   €                
         NA - 0/1                                                        0 - 1              1,25 - 1,75                                         28                                    101
         NA - 1/K/3                        Délka 1 K-3/30 mm             2,50 - 5,00                                         28                                   102
         NA - 4/5                                                        4 - 5            7,50 - 10,00                                         50                                   103
         NA - 8/10                                                    8 - 10         12,00 - 17,00                                         60                                   104

Kleště na obkladačky
k
Použití
Rozšiřovací nástroj pro rychlé a snadné použití
průchodek všech druhů. Průchodky se natlačí na 
3 kolíky a otevřou se stisknutím kleští. To znamená,

že průchodky lze přetáhnout přes kabel a umístit je
na kabel zavřením kleští.

62280

Nylonová páska na kabely
Provedení
Vyrobeno z napínaného monofilamentu. S pevnými
ocelovými koncovkami a přídavnou vodicí pružinou,
délka přibližně 130 mm, tažná oka na obou koncích,
průměr materiálu 4 mm, pevnost v tahu 900 N.

62300

                                                                                                                                                                                        
              Délka                                                                                                                                       62300            …
                    m                                                                                                                                               €                
                      10                                                                                                                                                                                401
                      15                                                                                                                                                                                402
                20                                                                                                                                                                                403
                      25                                                                                                                                                                                404

Sada pásek na kabely Kati Blitz Compact
Provedení
Polykarbonátová tyčinka o tloušťce 3 mm je
elastická, ale lze ji zatlačit jako tyč. Každé jednotlivé
skleněné vlákno je potaženo polyesterovou prys-
kyřicí. Optické jádro je navíc vyztužené. Speciální
vodicí hlava je umístěna na vodicí pružině 
a umožňuje práci i v případě, že jsou trubky těsně
zakřivené. S integrovanou řadou příslušenství 
a speciální rukojetí (minimální poloměr 30 mm). 
Pevnost v tahu min. 100 kg

Sada Kati Blitz Compact obsahuje:
1x vodicí hlava Ø 7–10 mm
5x koncová manžeta M5
3x spojovací manžeta
5x tažné oko M5
1 speciální rukojeť Kati-Grip
1 stahovák kabelů, Ø 6–9 mm
1 lahvička opravného sklolaminátu, 3 g.

Upozornění:
Na vyžádání je k dispozici délka 30 a 50 m.

62310

                                                                                                                                                                                        
              Délka                                                                                                                                       62310            …
                    m                                                                                                                                               €                
                      20                                                                                                                                                                                101

62280

62300

62310
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Kabelové vázací pásky na více použití
k
Provedení
- Flexibilní a odolné řešení upevnění, lze znovu

otevřít
- Vyrobeno z polyamidu, splňuje normu UL94 HB

pro šíření ohně
- Rozsah provozních teplot od -40 °C do +85 °C,

krátkodobě až do +105 °C
- Maximální zatížení v tahu 88 kg nebo 888 N
- Barva: žlutá

62313

                                                                                                                                                                                        
        Rozměry                          Balení =                                                                                                62313            …
          cca mm                        množství                                                                                                       €                
           750 x 12                                           5                                                                                                                                  101

62313

Kabelové vázací pásky | Kabelové napínáky | Pistole na kabelové vázací pásky | 
Montážní šroubové klíče | Klíče na závitové spoje PG

Kabelové vázací pásky na více použití62314

u
Provedení
- Vynikající ohebnost i při velkých výkyvech teploty
- Nadprůměrná odolnost barev i na přímém slu-

nečním světle
- Odolné vůči většině chemikálií
- Samozhášecí podle normy UL94 V2 POLYAMIDE

do 30 sekund
- Zatížení v tahu 160 kg

                                                                                                                                                                                         
                Rozměry                  Balení =                                                                                                 62314            …
                  cca mm                množství                                                                                                         €                
                   3,8 x 240                             100                                                                                                                                     101
                   4,4 x 320                             100                                                                                                                                     102
                   5,6 x 500                             100                                                                                                                                     103

62314

Kabelové vázací pásky62315

u
Provedení
- Vyrobeno z polyamidu 6.6 bez halogenů a silikonu
- Vynikající ohebnost i při velkých výkyvech teploty
- Odolné vůči většině chemikálií
- Samozhášecí podle normy UL94 V2 POLYAMIDE

do 30 sekund
- Jiné samozhášecí vlastnosti než obj. č. 62315

302-306; v tomto případě samozhášecí vlastnosti
odpovídají normě UL94 HB

62315 201-208
Provedení
- Standard
- Nadprůměrná odolnost barev i na přímém slu-

nečním světle

62315 301-306
Provedení
- UV stabilizace
- Kabelové vázací pásky pro venkovní použití
- Kabelové pásky řady UV jsou vyrobeny ze

speciálního materiálu a odolávají účinkům UV
záření výrazně déle než standardní materiál

- UV stabilní po dobu 10 let
- Certifikát TÜV

62315 401-405
Provedení
- S jazýčkem z nerezové oceli pro náročné

aplikace
- Ocelový jazýček pevně zapadne do těla kabelové

spony v libovolné poloze
- Větší jazýček je vyroben z nerezové oceli, která

má extrémně vysokou mechanickou pevnost 
a vynikající odolnost proti korozi

                                                                                                                                                            Standard                Stabilizováno proti UV          Jazýček z nerezové oceli      
               Rozměry                   Balení =                                                                                                   62315            …                      62315            …                      62315            …
               cca mm                   množství                                                                                                          €                                              €                                              €                
                  2,5 x 100                              100                                                                                                                                      201                                                301                                                401
                  3,5 x 140                              100                                                                                                                                      202                                                                                                      402
                  4,5 x 186                              100                                                                                                                                                                                                                                                   403
                  4,5 x 200                              100                                                                                                                                      203                                                302                                                      
                  4,5 x 280                              100                                                                                                                                      204                                                303                                                      
                  4,5 x 360                              100                                                                                                                                      205                                                304                                                404
                  7,5 x 360                              100                                                                                                                                      206                                                305                                                405
                  7,5 x 450                              100                                                                                                                                      207                                                306                                                      
                  12,5 x 1000                          100                                                                                                                                      208                                                                                                             

62315 201-208

62315 301-306

62315 401-405
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Kabelový napínák
Provedení
Robustní upevňovací nástroj. Konec pásky je 
v hlavě uříznut bez ostrého přesahu.

Použití
Pro rychlou a snadnou instalaci vázacích kabe-
lových pásků.

62317

              Délka        Šířka vázací pásky Ø svazku      62317            …
mm do mm           do max. mm €
170 4,8 108  101
165 7,8 130            102

Pistole na kabelové vázací pásky
Z
Použití
Přípravek pro napínání a řezání kabelových
vázacích pásek.

62318

              Délka        Šířka vázací pásky               Hmotnost     62318            …
mm mm cca g €
160 2,4 - 4,8 309 101

Montážní šroubový klíč DIN 49516

Provedení
Izolační rukojeť testována podle VDE.

Použití
Kombinovaný pro závitové vložky 2–25 A a 35–63 A.

62323

              Délka 62323            …
mm €
107            101

Klíč na závitové armatury PG
Provedení
- Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu PA
- Komfortní protiskluzná rukojeť
- Čelisti vyrobené z kovu
- Plynulé nastavení velikosti klíče jednou rukou
- Zahloubení zabraňuje nežádoucímu přestavení

upínacích čelistí

62324

             Šířka přes plochy              Délka            Hmotnost     62324            …
mm mm g €

11 - 24 190 190                  101
24 - 32 204 240            102

62317

62318

62323

62324

       Typ Hmotnost 62319            …
cca g €     

       GTS 294,5 101

Kabelový napínák
x
Provedení
- Zkosené místo pro zasunutí spojovacího článku

umožňuje rychlé zasunutí pásky z boku do
nástroje, což urychluje instalaci

- Dlouhý úzký hrot zlepšuje vizuální kontrolu 
a umožňuje lepší přístup i ve stísněných místech

- Snadno čitelný štítek pro nastavení napětí, který
eliminuje nutnost odhadovat

- Knoflík pro nastavení napětí s nastavením po 
1/2 dílku zjednodušuje práci, protože stačí jediné
nastavení

- Lehké, nárazuvzdorné plastové pouzdro
- Měkký protiskluzový spínač a zadní rukojeť během

práce chrání prsty a ruce

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť umožňuje přiro-
zený a pohodlný přenos síly ze všech prstů při
ovládání spínače

- Závěsné háčky na nářadí pro snadné skladování
- Vylepšený řezací mechanizmus na kabelové

vázací pásky snižuje namáhání ruky o 40 %, což
je nejméně v oboru

- K odříznutí vázací pásky– stačí o 15 % menší síla
než u srovnatelných nástrojů

Použití
Vhodné pro kabelové vázací pásky se subminiatur-
ními, miniaturními, středními a standardními průřezy.

62319

62319
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Ruční sponkovačka

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                                        Délka                                                               92306            …
                                                                                         mm                                                                       €                
         Twin-Fix MP-10                                                                      -                                                                                               102
         Spony                                                                                     6                                                                                               301
         Spony                                                                                     8                                                                                               302
         Spony                                                                                  10                                                                                              303
         Plastové sponky                                                                7                                                                                               307
         Plastové sponky                                                              10                                                                                              308

92306 307+308

92306 301-303

92306 102
Twin-Fix MP-10
Provedení
- Pro sponky o délce 6, 8, 10 mm dlouhé, pevná

kovová konstrukce
- Snadno přístupný zásobník na sponky
- Velká kapacita při sešívání
- Polstrovaná rukojeť
- Přepravní zámek zabraňuje spuštění naprázdno
- Sešívací hlava je v rovině s pouzdrem a umožňuje

přesné sponkování na rozích a hranách
Použití
Pro veškerou profesionální práci se dřevem. Pro
fixaci čalounění, štítků, kartonu, dekorací, napínání
atd.

92306 301-303
Sponky Regur 11
Provedení
- Pozinkované
- Krabice 5000 ks (6, 8, 10 mm)
Použití
Pro instalaci střešní krytiny, izolačních panelů,
odhlučnění, membrán, všech druhů fólií atd.

92306 307-308
Sponky Regur HP-7 / HP-10
Provedení
- Plastové
- Krabice 1000 ks (7, 10 mm)

92306 102

92306

62325 203 
Funkce:
1.–2. Vnitřní čtyřhran 6, 7–8 mm
Číslo 3 udává rok používání. Trojhran 9 mm
Číslo 4 udává rok používání. Vložka zámku 3–5 mm
Číslo 5 udává rok používání. Dvojitý bit na řetízku,
plochá drážka 1 x 7 mm + Phillips PH2 
Číslo 6 udává rok používání. Plastový nástavec 1/4”

62325 201 
Funkce:
1.–2. Vnitřní čtyřhran 6, 7–8 mm
Číslo 3 udává rok používání. Trojhran 8 mm
Číslo 4 udává rok používání. Vložka zámku 3–5 mm
Číslo 5 udává rok používání. Dvojitý bit na řetízku,
plochá drážka 1 x 7 mm + Phillips PH2 
Číslo 6 udává rok používání. Plastový nástavec 1/4”

62325 202 
Funkce:
1. Vnější čtyřhran 4–10 mm
2.-4. Vnitřní čtyřhran 5, 7, 8 mm
Číslo 5 udává rok používání. Trojhran 8 mm
Číslo 6 udává rok používání. Dvojitý bit na řetízku,
plochá drážka 1 x 7 mm + Phillips PH2
Číslo 7 udává rok používání. Plastový nástavec 1/4”

62325 206
Pro prakticky všechny technické uzávěry např. 
v plynárenském a vodovodním průmyslu, klimatizaci
a ventilaci, pro kontrolní poklopy, pouliční lampy,
koše, nádoby na odpad atd.
Funkce:
1.-4. Vnitřní čtyřhran 5, 6, 7–8, 9–10 mm
5.-7. Vnitřní trojhran, 7, 8–9, 10–11 mm
Číslo 8 udává rok používání. Vložka zámku 3–5 mm
Číslo 9 udává rok používání. Půlměsíc 6 mm

Univerzální klíč pro rozvaděč

62325 201

62325 202

62325 203

62325 206

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost                  Hmotnost                                                                                            62325            …
                         mm                                 g                                                                                                    €                
                      45 x 45                                   50                                                                                                                               203
                      72 x 72                                   70                                                                                                                               201
                      90 x 60                                   79                                                                                                                               202
                      96 x 92                                204                                                                                                                               206

62325

Univerzální klíč pro rozvodné skříně TwinKey

:
Provedení
- 8ramenná verze: dva čtyřnásobné nástrčné klíče

spojené magnety pro úsporu místa
- Oboustranný bit: Plochý 1,0 x 7 mm a Phillips PH 2
- Klíč a oboustranný bit jsou připojeny robustním

lankem z nerezové oceli
- Kombinace s litým zinkem pro nižší hmotnost
- Kvalitní povrchová úprava

Funkce:
1.-4. Čtyřhran 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 mm
5.-7. Trojhran 7-8 / 9-10 / 11-12 mm
8. Oboustranný bit 3-5 mm
9. Půlměsíc 6 mm
10. Stupňovitý čtyřhran 6–9 mm

Použití
Multifunkční klíč na uzávěry v technickém zařízení
budov (vytápění a instalace, klimatizace a ventilace,
elektrotechnika), rozvody plynu a vody a uzavírací
systémy.

62326

                                                                                                                                                                                        
              Délka                         Hmotnost                                                                                            62326            …
                 mm                                         g                                                                                                    €                
                      95                                          135                                                                                                                               101

62326

Ruční sponkovačky | Klíče pro rozvodné skříně | Stavební klíče | Multifunkční klíče
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Univerzální stavební klíč
Provedení
- Zinek, matně poniklovaný

Funkce:
1. Čtyřhran 6/7/8 mm
Číslo 2 udává rok používání. Stupňovitý čtyřhran 
7-10 mm
Číslo 3 udává rok používání. Šestihranný klíč 3 mm
Číslo 4 udává rok používání. Rukojeť pro zámky 
s válcovým výřezem
Číslo 5 udává rok používání. Měřítko až 70 mm

62327

                                                                                                                                                                                        
          Velikost                       Hmotnost                                                                                               62327            …
                 mm                                      g                                                                                                       €                
           195 x 68                                      193                                                                                                                                  101

62327

0
62328 101
Systém MasterKey
Provedení
- 6 různých uzávěrů v jednom klíči
- Magnetický oboustranný bit: 

křížový Ph2 a plochý 1 x 7 mm
- Funkce otvíráku na láhve

Funkce:
1. Vnitřní šestihran, 3 mm
Číslo 2 udává rok používání. Čtyřhranný profil,
5 mm
Číslo 3 udává rok používání. Čtyřhranný profil, 
6 mm
Číslo 4 udává rok používání. Čtyřhranný profil, 
8 mm
Číslo 5 udává rok používání. Trojhran 9 mm
Číslo 6 udává rok používání. Stupňovitý čtyřhran 
6-10 mm

Použití
Pro uzávěry v potrubním vedení, topení, ventilaci,
klimatizaci apod.

Kvalita
Zinkový tlakový odlitek.

62328 102
Klíč MasterKey pro elektro
Provedení
- 5 různých uzávěrů v jednom klíči
- Magnetický oboustranný bit: 

křížový Ph2 a plochý 1 x 7 mm
- Funkce otvíráku na láhve

Funkce:
1. Čtyřhranný profil, 5 mm
Číslo 2 udává rok používání. Čtyřhranný profil, 
6 mm
Číslo 3 udává rok používání. Čtyřhranný profil, 
8 mm
Číslo 4 udává rok používání. Trojhran 9 mm
Číslo 5 udává rok používání. Oboustranný bit 
3-5 mm

Použití
Pro uzávěry v potrubním 
vedení, elektroinstalacích, 
topení, ventilaci, klimatizaci 
apod.

Kvalita
Zinkový tlakový odlitek.

Multifunkční klíč MasterKey

                                                                                                                                         
       Typ                                                    Velikost       Hmotnost        62328            …
                                                                         mm                      g                €                
         Systém MasterKey                              135 x 75                      90                               101
         Klíč MasterKey pro elektro               110 x 75                      70                               102

62328 101 62328 102

62328
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Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Zkoušečky napětí | Magnetické testery | Zkoušečky napětí

B
Provedení
- LED displej
- Integrovaná kapesní svítilna LED

(doba svícení přibližně 80 hodin)
- Přezkoušeno TÜV/GS
- Dodávka obsahuje 2x baterii AAA 1,5 V a návod 

k obsluze

Použití
Pro rychlé a přesné zkoušení elektronických
spínačů a ventilů. Funkční zkoušku lze provést bez
nastavení nebo odstávky stroje. Osvětlený hrot
ukazuje všechna permanentní a umělá magnetická
pole. Zařízení je tak citlivé, že v mnoha případech
není dokonce nutné odstraňovat kryty nebo
obložení. Pro autotest je osazen permanentní
magnet.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

Jednopólová zkoušečka napětí 150–250 V

Zkoušečka magnetického pole, bezkontaktní

62356

                                                                                                                                                                                        
              Délka                                                                                                                                       62356            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    160                                                                                                                                                                                101

Univerzální zkoušečka napětí (zkušební žárovka do vozidla)
62355 101
Provedení
Robustní mosazné pouzdro s kabelem 450 mm 
a krokosvorkou, šroubovací hrot sondy, jehlová
špička.
Použití
Také pro testování prostřednictvím kabelových
svazků.

62355 201

Z
Provedení
Díky nízké spotřebě energie 1,5 mA je model Car
Check vhodný zejména pro odstraňování problémů
s elektronickými součástkami. Tester je vybaven
mimořádně dlouhým kabelem o délce 100 cm.
Rozsah napětí 5, 12, 24 resp. 48 V je signalizován
jasnou LED kontrolkou. Polarita je signalizována
pátou LED kontrolkou. 
Sonda má 2 různé hroty (sonda, kabelová sonda).
Použití
Určeno speciálně pro použití na automobilech a na
kolech.

62355 101

62355 201

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah                                 Hrot                              Délka                                               62355            …
                             V                                  mm                                 mm                                                       €                
                         6 - 24                                         12                                      120                                                                             101
                         3 - 48                                         18                                      137                                                                            201

0
Provedení
- Ergonomicky tvarovaná průhledná rukojeť
- Se zářivkami a sponou
- Čepel z chrom-vanadové oceli, potažená plastem
- Podle normy VDE 0680

Použití
Pro měření stejnosměrného a střídavého napětí
150–250 V a určení polarity (kladná/záporná).

62359

                                                                                                                                                                                          
      Šířka x tloušťka řezu         Délka čepele             Celková délka                                                    62359            …
                                   mm                        mm                              mm                                                            €                
                               3,0 x 0,8                             70                                  143                                                                                  101

62356

62355

62359

Zkoušečka napětí, bezdotyková62354

B
Provedení
- Pouzdro z nárazuvzdorného a nerozbitného plastu

ABS
- Vizuální a vibrační indikátor
- Funkce kapesní svítilny LED
- Rozsah napětí 12–1000 VAC
- Testováno a certifikováno TÜV
- EN 61010-1:2010, CAT III 1000 V
- Součástí dodávky jsou 2x baterie AAA 1,5 V

Použití
Detekce střídavého napětí bez proudu, detekce
přerušení kabelů a vadných pojistek, testování
vadných spínačů, zásuvek, rozbočovačů, transfor-
mátorů, např. nízkonapěťových osvětlovacích
systémů a světelných řetězců. 
Detekce fázových vodičů v jednofázových i třífá-
zových systémech. Kontroluje funkci jističů, zjišťuje
vadné vřazené spínače a živé kabely v rozvodných
skříních.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62354

                                                                                                                                                                                        
                      Délka                                                                                                                               62354            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                             160                                                                                                                                                                       201
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Jednopólová zkoušečka napětí 150–250 V

                                                                                                                        s                            x                
      Šířka x tloušťka řezu            Délka čepele          Celková délka            62360            …            62361            …
                                  mm                          mm                          mm                    €                                    €                
                               3,0 x 0,5                                 70                               142                                     101                                            
                               3,5 x 0,5                                 42                               134                                                                               201

Provedení
- Splňuje normu DIN 57680, část 6, VDE 0680/6
- Se šroubovákem a sponou - Se šroubovákem 

a sponou

Použití
Pro kontrolu stejnosměrného a střídavého napětí
150–250 V a určení polarity (kladná/záporná).

62360

62361

62360 - 62361

Dvoupólová zkoušečka napětí a spojitosti62384

ö
Provedení
4 metody detekce
napětí AC/DC:
1. Stav a naměřené hodnoty jsou jasně signalizová-

ny LED kontrolkami
2. Naměřená hodnota se zobrazuje na jasném

digitálním displeji
3. Zkouška spojitosti se zvukovým signálem
4. Snímač vibrací poskytuje hmatovou zpětnou

vazbu 
- Displej na naměřené hodnoty s podsvícením
- Ukazatel kapacity baterie
- Detekce napětí i při vybité baterii
- Vylepšené nasazení měřicích hrotů pro bezpečné

ukládání
- Indikátor točivého pole pro třífázové systémy
- Funkce testování jističů (RCD) 
- Zátěž lze aktivovat pomocí pomocného

tlačítka za účelem vyššího odběru proudu 
z testovaného obvodu a vybavení proudových
chráničů (RCD)

- Naměřenou hodnotu lze podržet na displeji
- Integrovaná elektrická kapesní svítilna 

- Rychlé určení vodičů přenášejících proud pomocí
jednopólové fázové zkoušky fáze

- Kluzné sondy
- Ochrana hrotů sond a příslušenství při skladování
- Díky krytu máte při otevírání bezpečnostních

zásuvek vždy volnou jednu ruku
- Detekce poškozených měřicích kabelů s izolací

WearGuard™
- Testováno podle normy IEC 61243-3, VDE 0682,

část 401

Rozsah dodávky:
- 2x baterie AAA (LR03)
- 2x ochrana hrotu sondy GS38
- Nástavec sondy 2x 4 mm
- Návod k obsluze

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

62384 101

62384 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Typ                                                                                                                                                                                                                                                     62384            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
       T130 VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  101
       T150 VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 102

  Obj. č.                                                                                                62384 101                                                          62384 102
  Typ                                                                                                    T130 VDE                                                          T150 VDE
  Funkce:                                                                                                                                                                       
  LED podsvícení                                                                                 x                                                                         x
  Podsvícený digitální LCD displej                                                       x                                                                         x
  Test spojitosti – vizuální indikátor                                                      x                                                                         x
  Test spojitosti – zvukový signál                                                          x (lze vypnout)                                                   x (lze vypnout)
  Vibrace při aktivaci zátěže                                                                 x                                                                         x
  Podržení hodnoty na displeji                                                              x                                                                         x
  Zkouška napětí                                                                                  x                                                                         x
  Indikátor polarity                                                                                x                                                                         x
  Měření odporu                                                                                   -                                                                         x
  Spínatelná zátěž, lze i aktivovat jistič                                                 x                                                                         x
  Jednopólový test pro určení fáze                                                       x                                                                         x
  Bez potenciálu na opačném pólu                                                                                                                                
  Indikátor směru otáčení pole                                                             x                                                                         x
  Ochrana hrotu sondy                                                                         x                                                                         x
  Zobrazení napětí vybitých baterií                                                      x                                                                         x
  Funkce elektrické kapesní svítilny                                                     x                                                                         x
  Indikátor opotřebení pro měřicí kabely                                              x                                                                         x
  Specifikace:                                                                                                                                                                
  stejnosměrné i střídavé napětí                                                           6–690 V                                                             6–690 V
  Zkoušky spojitosti                                                                              0–400 kohm                                                      0–400 kohm
  Měření frekvence                                                                               0–400 Hz                                                           0–400 Hz
  Směr rotace fází                                                                                100–690 V                                                         100–690 V
  Měření odporu                                                                                   -                                                                         až 1999 ohmů
  Reakční doby (LED diody)                                                                 méně než 0,1 s                                                  méně než 0,1 s
  Vstupní impedance 200 kohm                                                           odběr proudu 3,5 mA při 690 V                         odběr proudu 3,5 mA při 690 V
                                                                                                             Odběr proudu 1,15 mA při 230 V                      odběr proudu 1,15 mA při 230 V
  Vstupní impedance 7 kohm                                                               odběr proudu 30 mA při 690 V                          odběr proudu 30 mA při 690 V
  Bezpečnostní specifikace                                                                  CAT III 690 V, CAT IV 600 V                              CAT III 690 V, CAT IV 600 V
  Rozměry (V x Š x H)                                                                          260 x 70 x 38 mm                                              260 x 70 x 38 mm
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Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Elektrické zkoušečky | Multimetry

Elektrická zkoušečka s technologií FieldSense62388

ö
Provedení
- Tlačítko HOLD pro zmrazení naměřených hodnot

na displeji a usnadnění práce
- Snadno čitelný displej s podsvícením
- Magnetický držák měřicího přístroje TPAK

umožňující pohodlnou obsluhu bez použití rukou

Měření napětí bez zkoušecích kabelů
Ploché proudové kleště umožňují měření střídavého
napětí bez kontaktu se zkoušecími kabely*. Nemusí-
te otevírat kryty nebo demontovat šrouby na
svorkovnicích. Pro průřez vodičů až 120 mm2

a proud až 200 A. To znamená výraznou změnu
práce. 
Bezpečnější. Rychlejší. Snazší.

Rozsah dodávky:
- Elektrická zkoušečka
- Připojené měřicí kabely s odnímatelnými 4mm

ochrannými krytkami sond
- Uživatelská dokumentace

Upozornění:
* Vyžaduje kapacitní trasu k uzemnění, která je ve
většině aplikací zajištěna prostřednictvím uživatele.
V některých případech musí být zemnicí spojení
zajištěno pomocí měřicího kabelu.

62388

                                                                                                                                         
       Typ                                                                                                 62388            …
                                                                                                                       €                
         T6-600                                                                                                                               101
         T6-1000                                                                                                                             102

       Specifikace testu                                                          vyžaduje                        62388 101 (T6-600)              62388 102 (T6-1000)               rozlišení
       Funkce                                                                           zkoušecí kabely            rozsah                                  rozsah                                     
       Měření střídavého napětí pomocí funkce FieldSense    Ne                                   600 V                                    1000 V                                     1 V
       Měření střídavého proudu pomocí funkce FieldSense   Ne                                   200 A                                    200 A                                       0,1 A
       Měření frekvence pomocí funkce FieldSense                Ne                                   -                                            45 až 66 Hz                             1 Hz
       Střídavé napětí                                                               Ano                                 600 V                                    1000 V                                     1 V
       Stejnosměrné napětí                                                      Ano                                 600 V                                    1000 V                                     1 V
       Odolnost                                                                         Ano                                 2000 ohmů                          2000 ohmů                             1 ohm
                                                                                              Ano                                                                              20,00 kohm                             0,01 kohm
                                                                                              Ano                                                                              100,0 kohm                             0,1 kohm
       Rozměry                                                                                                                61,1 x 259,3 x 43,8 mm        61,1 x 259,3 x 43,8 mm          
       Rozevření čelistí max.                                                                                            17,8 mm                               17,8 mm                                  
       Měřicí kategorie                                                                                                     CAT III 600 V                        CAT III 1000 V /                       
                                                                                                                                                                                   CAT IV 600 V                           
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Digitální multimetr62396

62396

                                                                                                                                         
    Typ                                                                                                    62396            …
                                                                                                                       €                
     87 V                                                                                                                                       101

    Funkce                                          měřicí rozsah
    Stejnosměrné napětí                     1000 V
    Střídavé napětí                              1000 V
    Stejnosměrný proud                      10 A**
    Střídavý proud                               10 A**
    Odolnost                                        50 Mohm
    Vodivost                                         60 nS
    Kapacita                                        999 µF
    Frekvence                                      > 200 kHz
    Teplota                                           -200°–+1090°
    Teplotní sonda 80BK                     -40°–+260°
    ** 20 A po dobu až 30 sekund           

ö
Provedení
- Unikátní funkce pro přesné měření napětí 

a frekvence u motorových pohonů s regulovanými
otáčkami, kde vyšší harmonické maskují základní
frekvenci

- Integrovaný teploměr umožňuje snadno provádět
měření teploty bez nutnosti nosit s sebou samos-
tatný teploměr 

- Displej s velkými číslicemi a jasným
dvojstupňovým podsvícením značně usnadňuje
čtení měřicího přístroje

- Měření hodnoty napětí a proudu True RMS pro
přesné měření signálů bez sinusových křivek 

- Volitelný filtr pro přesné měření napětí
a frekvence na motorových pohonech 

- Základní přesnost 0,05 % pro stejnosměrné napětí 
- 6000 číslic, 3 3/4 místa 
- 4 1/2 místa pro přesné měření (20 000 hodnot) 
- Měření do 1000 V AC a DC 
- Měření do 10 A, 20 A po dobu až 30 sekund 

- Integrovaný teploměr, takže stačí o jedno zařízení
méně (včetně snímače TC) 

- Frekvence do 200 kHz a % cyklického zatížení 
- Odpor, spojitost a diodový test 
- Rozsah kapacity 10 000 µF pro součástky

jako motorové kondenzátory 
- Podržení hodnoty min./max./průměr s upo-

zorněním při min./max. hodnotě pro automatickou
detekci odchylek 

- Detekce špiček pro určení krátkodobých
přechodných jevů až do 250 µs 

- Relativní hodnota pro potlačení interference
zkušebního vedení při měření s nízkou impedancí 

- Automatický a ruční výběr rozsahu pro maximální
flexibilitu 

- Stisknutím tlačítka HOLD zajistíte stabilní odečet
bez vlivu rušivých signálů 

- Velké číslice na displeji a dvoustupňové podsvíce-
ní pro lepší čitelnost 

- Analogový sloupcový graf pro rychlé
změny signálu nebo nestabilní signály 

- Výstraha na vstupu vydá zvukový signál, pokud
jsou vstupní zásuvky připojeny nesprávně 

- Automatické vypnutí lze flexibilně nastavit tak, aby
bylo možné prodloužit životnost baterie 

- Oddělená přihrádka pro rychlou výměnu baterie
bez poškození kalibračního těsnění 

- Klasický design s novým odnímatelným pouzdrem
včetně vestavěného držáku pro měřicí kabely 
a sondy 

- Doživotní záruka

Rozsah dodávky:
- Měření čar
- Krokosvorky
- Žluté pouzdro
- Teplotní sonda
- 9V baterie (nainstalovaná)
- CD-ROM (uživatelská příručka, technické

údaje a návod k obsluze) 

Digitální multimetr s termokamerou62383

ö
Provedení
- Plně vybavený multimetr s integrovanou termo-

kamerou
- 15 funkcí měření včetně: 

Střídavé napětí s nízkofrekvenčním filtrem,
stejnosměrné napětí, odpor, spojitost, kapacita,
diodový test, minimální/maximální/průměrná
hodnota, střídavý proud (se sondou iFlex®),
frekvence

- Termografie pro rychlou a spolehlivou
detekci mnoha elektrických problémů snižuje
potřebu mnoha časově náročných měření a kontrol

- Kombinace dvou měřicích zařízení v jednom
pomáhá zvýšit produktivitu. Nemusíte se již vracet
do auta nebo do kanceláře, abyste vrátili
zapůjčenou kameru nebo čekali na
odborníka na termografii

- Měřicí zařízení je provedeno tak, aby bylo odolné;
dokáže odolat pádu z výšky 3 m a je opatřeno
pryžovým pouzdrem pro lepší ochranu

- Pokud přenosu nebrání žádné řekážky, můžete
naměřené hodnoty a termosnímky přenášet do
smartphonu bezdrátově ze vzdálenosti až 6 m.

- Rozlišení termosnímku: 80 x 60 pixelů
- Barevná obrazovka LCD s úhlopříčkou 8,9 cm
- Za normálních podmínek vydrží lithium-iontová

baterie celý pracovní den (více než 10 hodin)
- Automatické vypínání pro prodloužení provozní

doby
- Kategorie přepětí: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Rozsah dodávky:
- True RMS multimetr pro termální zobrazování 

279 FC
- Ohebné proudové kleště iFlex®

- Zkoušecí kabely TL175
- Lithium-iontový akumulátor s nabíječkou
- Měkké transportní pouzdro
- Magnetický držák

                                                                                                                                         
    Typ                                                                                                    62383            …
                                                                                                                       €                
     Fluke 279 FC                                                                                                                       101

62383

    Funkce                                          měřicí rozsah
    Stejnosměrné napětí                     1000 V
    Střídavé napětí                              1000 V
    Odolnost                                        50 Mohm
    Kapacita                                        9,999 µF
    Frekvence                                     100 kHz

Integrovaná funkce Fluke Connect umožňuje
bezdrátově přenášet výsledky měření do
smartphonu a šetří tak čas při vykazování
výsledků vaší práce.
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Bezdrátový klešťový True RMS ampérmetr62426

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                                                                                                                 62426            …
                                                                                                                                                                                        
         376 FC                                                                                                                                                                                     201

62426 201

Procesní klešťový ampérmetr mA62426

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                                                                                                                 62426            …
                                                                                                                                                                      €                
         771                                                                                                                                                                                           202

62426 202

ö
Provedení
Nový klešťový ampérmetr Fluke 376 FC umožňuje
lepší a flexibilnější řešení problémů. Ohebná
proudová sonda iFlex® usnadňuje měření neizolo-
vaných vodičů ve stísněných místech. Navíc je
nyní součástí řady bezdrátových měřicích přístrojů
Fluke Connect klešťový ampérmetr Fluke 376 FC.
Nyní můžete využívat následující nové funkce.

Rychlejší řešení problémů: 
Okamžitý záznam, zobrazení trendů a monitorování
občasně se vyskytujících problémů díky trendům 
a interní paměti umožňující uložení 65 000
naměřených hodnot

Bezpečná práce: 
Připojte měřicí přístroj k chytrému telefonu pomocí
technologie Bluetooth®, upněte ampérmetr kolem
vodiče a zaznamenávejte hodnoty na dálku až 30 m
od místa měření

Ušetřete čas při vytváření zpráv: 
Snadné vytváření zpráv pomocí 
záznamu naměřených hodnot do měřicího přístroje 
a jejich odesílání e-mailem z místa měření

Inovativní flexibilní proudové kleště: 
Jednoduché a spolehlivé měření na neizolovaných
vodičích a ve stísněných místech

Sdílení dat z libovolného místa: 
Díky funkci videohovorů ShareLive™ máte vy i váš
tým vždy aktuální informace, ať jste kdekoli

Měřicí funkce:
- Stejnosměrné a střídavé napětí až do 1000 A.
- Měření střídavého proudu až do 2500 A 

s ohebnými proudovými kleštěmi iFlex®

- Měření stejnosměrného a střídavého napětí
až do 1000 V.

- Měření hodnoty napětí a proudu True RMS pro
přesné měření nesinusových signálů

- Měření frekvence až do 500 Hz pomocí kleští
a sondy iFlex®

- Měření odporu až do 60 kohm s detekcí spojitosti
- Záznam minimálních/maximálních hodnot 

a průměrných a náběhových proudů pro automa-
tickou detekci odchylek

- Rozsah měření až 500 mV DC pro připojení
dalších zařízení

- Měření kapacity až 1000 µF

Rozsah dodávky:
- Ohebný klešťový ampérmetr se svorkami iFlex®

(45,7 cm)
- Měření čar
- Magnetický držák TPAK
- Měkké transportní pouzdro
- Referenční karta
- Bezpečnostní list
- 2 x baterie AA

ö
Provedení
- Měření signálů 4–20 mA bez přerušení obvodu,

abyste ušetřili čas a peníze
- Nejvyšší přesnost ve své třídě: 0,2 %
- Rozlišení a citlivost 0,01 mA
- Měření mA signálů pro analogové

vstupy/výstupy PLC a řídicích systémů
- Dvojitý displej s podsvícením, ukazatelem

naměřených hodnot mA a procentuální hodnotou
rozsahu 4 až 20 mA

- Osvětlení měřicího bodu osvětluje špatně viditelné
vodiče v tmavých rozvodných skříních

- Oddělitelná svorka s prodlužovacím kabelem pro
měření ve stísněných místech

- Měření signálů 10 až 50 mA ve starších systémech
využívajících rozsah 99,9 mA

- Automatická změna výstupu 4–20 mA pro testová-
ní na větší vzdálenosti

- Funkce úspory energie, automatické vypínání,
časově řízené vypínání podsvícení pro
prodloužení životnosti baterie

- Funkce přidržení zachytí a zobrazí kolísavé odečty
- Rozměry V x Š x H mm: 212 x 59 x 38

Rozsah dodávky:
- Měkké transportní pouzdro
- Uživatelská příručka
- 2 x baterie AA

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

Klešťové multimetry | Zkoušečky napětí
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Zkoušečky napětí
Z
62370
VT
Provedení
- Zobrazení napětí 12–690 VAC/DC
- LED displej pro zobrazení napětí a polarity
- Jasný displej LED
- Malá a praktická zkoušečka napětí
- Funguje bez baterií
- Ovládání jednou rukou pro zásuvky
- Ochrana sondy

62371
VT Master
Provedení
- Zobrazení napětí 12–690 VAC/DC
- LED displej pro zobrazení napětí a polarity
- Vizuální/akustický testování spojitosti obvodu
- Sledování baterie
- Ovládání jednou rukou
- Kompaktní konstrukce
- Šroubovací nástavec sondy
- Kryt hrotu sondy ke zkrácení hrotu sondy
- Ochrana sondy

62372
VT Combi Pro
Provedení
- Se spínáním zátěže
- Zobrazení napětí 6–690 VAC/DC
- LED displej pro zobrazení napětí a polarity
- Vizuální/akustický testování spojitosti obvodu
- Indikátor směru otáčení točivého pole
- Funkce testování/zatížení FI
- Osvětlení snímacího hrotu
- Magnetické zajištění
- Ovládání jednou rukou
- Šroubovací nástavec sondy
- Kryt hrotu sondy ke zkrácení hrotu sondy
- Ochrana sondy

62380
VT Digi Pro
Provedení
- Se spínáním zátěže
- Zobrazení napětí 1-1000 VAC/DC
- LCD displej pro zobrazení napětí a polarity
- Vizuální/akustický testování spojitosti obvodu
- Indikátor směru otáčení točivého pole
- Měření odporu
- Měření frekvence
- Funkce testování/zatížení FI
- Osvětlení snímacího hrotu
- Magnetické zajištění
- Ovládání jednou rukou
- Šroubovací nástavec sondy
- Kryt hrotu sondy ke zkrácení hrotu sondy
- Ochrana sondy

62371

62380

  Obj. č. 62370                                                     62371                                    62372                                62380
  Typ VT                                                          VT Master                            VT Combi Pro                  VT Digi Pro
  Jmenovité napětí 12–690 V AC/DC                                   12–690 V AC/DC                  6–690 V AC/DC                1-1000 V AC/DC
  Etiketa LED                                                        LED                                      LED                                   digitální LCD displej
  Až 6 V -                                                              -                                            -                                         x
  6 V -                                                              -                                            x                                        x
  12 V x                                                             x                                            x                                        x
  24 V x                                                             x                                            x                                        x
  50 V x                                                             x                                            x                                        x
  120 V x                                                             x                                            x                                        x
  230 V x                                                             x                                            x                                        x
  400 V x                                                             x                                            x                                        x
  690 V x                                                             x                                            x                                        x
  Typu zobrazení napětí LED                                                        LED                                      LED                                   LCD
  Polarita (+/-) x                                                             x                                            x                                        x
  Zkouška spojitosti x                                                             x                                            x                                        x
  Jednopólová zkouška fáze -                                                              -                                            x                                        x
  Zkouška jednou rukou x                                                             x                                            x                                        x
  Osvětlení měřicího hrotu -                                                              -                                            x                                        x
  Funkce HOLD -                                                              -                                            -                                         x
  Indikátor sledu fází -                                                              -                                            x                                        x
  Spínání zátěže -                                                              -                                            x                                        x
  Vypínání tlačítkem 30 mA RCD -                                                              -                                            x                                        x
  Napájení z testovaného zařízení (bez baterií)       2x 1,5V (AAA)                       2x 1,5V (AAA)                   2x 1,5V (AAA)
  Špičková elektrická pevnost 5 kV                                                        6 kV                                      8 kV                                   8 kV
  Stupeň krytí IP 64                                                       IP 54                                     IP 65                                  IP 65
  Pracovní teplota -10 °C – +50 °C                                    -15°C – +55°C                     -15°C – +55°C                 -15°C – +55°C
  Rozměry mm 210 x 25 x 19                                         235 x 66 x 28                        264 x 67 x 33                    264 x 67 x 33
  Hmotnost g 115                                                         181                                        288                                    295

                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Typ                                                                                    62370            …                           62371            …                       62372            …                    62380            …
                                                                                                          €                                                   €                                               €                                            €                
         VT                                                                                                                        101                                                                                                                                                                        
         VT Master                                                                                                                                                                      201                                                                                                             
         VT Combi Pro                                                                                                                                                                                                                      101                                                     
         VT Digi Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                101

62372

62370 - 62380

62370
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Pohotovostní pouzdro | Zkoušečka napětí a spojitosti

Dvoupólový tester napětí a spojitosti PROFIPOL®+62385

o
Provedení
- Napětí 12 V - 690 V AC/DC (LED)
- Úrovně zobrazení: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690

V AC/DC, plně funkční i s vybitými nebo chybějící-
mi bateriemi

- Zvukový/optický test spojitosti až do 100 kohm
(bzučák/žlutá LED dioda)

- Jednopólový externí test vodiče (fáze) (červená
LED dioda)

- Zkouška polarity (+/- LED)
- Pojistný mechanizmus rukojeti pro obsluhu jednou

rukou a bezpečné uložení

- Nižší zkušební proud bez aktivace proudového
chrániče: IS menší než 6,0 mA

- Stupeň krytí IP 54 (odolný proti stříkající vodě)
- Robustní nárazuvzdorné pouzdro
- Kategorie přepětí CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Obsahuje 2 baterie AAA 1,5 V (LR03) (napětí se

zobrazuje i s vybitými bateriemi)

Použití
Vhodné pro elektrotechniku, průmysl,
údržbu a servis (řešení problémů).

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62385

                                                                                                                                                                                        
    V                                                                                                                                                        62385            …
                                                                                                                                                                      €                
     12–690 V AC/DC                                                                                                                                                                       201

Pohotovostní pouzdro (prázdné)
Použití
Dvoupólové zkoušečky napětí.
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               62381            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                          104

62381

62381

Testovací a měřicí přístrojeInfo
o

Dvoupólové detektory napětí

Zkoušečky spojitosti a vedení

Digitální multimetr

Digitální univerzální měřicí přístroj s proudovými kleštěmi

Zobrazení 
úrovní

Kontrola spojitosti Test točivého 
pole

Test fáze Test polarity
DUSPOL® Etiketa Obj. č.
expert LED 12–1000 V Bzučák a dioda LED Ano / LED Ano / LED Ano / LED 62387 201
analogové Pohyblivá cívka / dioda LED 12–1000 V Ne Ano / LCD Ano / LCD Ano / LED 62389 201
digitální LCD / LED 1–1200 V Bzučák a dioda LED Ano / LED Ano / LED Ano / LCD 62390 201

Kontrola spojitosti Externí ochrana před 
napětím

Test fáze Funkce svítilny
Etiketa Střídavé napětí Obj. č.

DUTEST pro® LED Ne Bzučák a dioda LED Ano / bzučák a dioda LED Ano / LED Ano 62405 201

Spojitost / 
diodaStřídavé napětí Stejnosměrné 

napětí
Proud Odolnost Frekvence Obj. č.

MM P3 0,1 mV–600 V 0,1 mV–600 V Ne 0,1 ohmu–40 megaohmů Ano 1 mHZ–5 MHz 62393 101
MM 1-3 100 µV–750 V 100 µV–1000 V 1 mA–10 A AC/DC 0,1 ohmu–20 megaohmů Ano 1 Hz–20 MHz 62395 201
MM 3 1 mV–600 V 1 mV–600 V 0,1 µA–20 A AC/DC 0,1 ohmu–20 megaohmů Ano 1 Hz–200 kHz 62395 102
MM 5-1 0,1 mV–600 V 0,1 mV–600 V Ne 0,1 ohmu–40 megaohmů Ano 0,01 Hz–50 kHz 62395 105
MM 5-2 0,1 mV–600 V 0,1 mV–600 V 1 mA / 0,1 µA–10 A AC/DC 0,1 ohmu–40 megaohmů Ano 0,01 Hz–50 kHz 62395 106
MM 7-1 10 µV–1 000 V 10 µV–1 000 V 10 µA–10 A AC/DC 0,1 ohmu–40 megaohmů Ano 0,01 Hz–100 kHz 62395 104
MM 12 10 µV–1 000 V 10 µV–1 000 V 10 µA–10 A AC/DC 0,1 ohmu–40 megaohmů Ano 0,1 Hz–100 kHz 62397 101

Střídavé napětí Stejnosměrné napětí Střídavý proud Stejnosměrný proud Spojitost Otvor pro kleště Obj. č.
CM P2 Ne Ne 10 µA–400 A 10 µA–400 A Ne max. 23 mm 62422 101
CM 2 1 mV–600 V 0,1 mV–600 V 100 mA–300 A 10 mA–300 A Ano max. 25 mm 62422 102
CM 5-1 1,3 V–750 V 0,7 V–1 000 V 0,9 A–600 A 0,9 A–600 A Ano max. 35 mm 62422 207
CM 11 0,01 V–600 V 0,01 V–600 V 0,1 mA–20 A 0,1 mA–10 A Ano max. 23 mm 62422 103
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       V                                                                                                                                                     62386            …
                                                                                                                                                                      €                
         120-750 V AC/DC                                                                                                                                                                 201

                                                                                                                                                                                        
       V                                                                                                                                                     62387            …
                                                                                                                                                                      €                
     12-1,000 V AC/DC                                                                                                                                                                201

                                                                                                                                                                                        
       V                                                                                                                                                     62389            …
                                                                                                                                                                      €                
         12-1000 V AC/DC                                                                                                                                                                 201

Dvoupólová zkoušečka napětí a spojitosti DUSPOL® expert

Dvoupólová zkoušečka napětí
Provedení
- Tělo z černého Makrolonu
- Olejovzdorné a nehořlavé pryžové úchyty 

s elastickou vyvýšenou ochranou prstů
- Pod pryžovými rukojeťmi se na jedné straně

nachází odolná, dvojitě elektricky izolovaná 
a tepelně izolovaná měřicí jednotka

- V druhém pouzdru je zvětšené okénko pro
zobrazení polarity a fáze

- Pod červeným kroužkem z materiálu perbunan je
kruhový spínač pro zapínání a vypínání měřicího
nástroje

- S velkou, výkonnou neonovou lampou
- Pod velkým zvětšovacím sklem z Makrolonu je

osvětlená červená stupnice pro stejnosměrné
napětí v rozsahu 120–750 V

- Žlutá stupnice pro střídavé napětí v rozsahu
120–750 V

- Účinně izolovaný olejivzdorný jednožilový propojo-
vací kabel: délka asi 1 m

- Zploštělé, izolované, pružinové kontaktní hroty lze
použít pro zásuvky CEE a zásuvné svorky

62386

o
Provedení  
- Napětí 12 V - 1,000 V AC/DC (LED)
- Úrovně zobrazení: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690,

1000 VAC/DC
- Zvukový/optický test spojitosti až do 100 kohm
- Test směru/fáze rotačního pole, zkouška polarity

(LED)
- Přímé zobrazení bez ovládání tlačítkem (vysokoim-

pedanční zkouška)
- Aktivace zátěže tlakovým spínačem (nízkoimpe-

danční zkouška)
- Možnost záměrného vypnutí proudového chrániče

(RCCB)
- Vibrační alarm v rukojeti sondy
- Spínatelné osvětlení měřicího bodu
- Bezkontaktní detektor přerušení obvodu

- Stupeň krytí IP 65(odolný proti stříkající vodě)
- Robustní pouzdro s pogumovanou rukojetí
- Obsahuje 2 baterie AAA 1,5 V (zobrazení napětí

od 50 V i při vybitých bateriích)
- Testováno a schváleno podle normy: 

DIN EN 61243-3, (VDE 0682-401) 2015
- Kategorie přepětí: CAT IV 600 V, 

CAT III 1000 V.

Použití
Vhodné pro oblast elektrotechniky, průmyslu,
údržby, servisu (řešení problémů), fotovoltaických 
a větrných elektráren a hybridní automobilové
technologie.

Upozornění:
Kompatibilní pouzdro, viz obj. č. 62381.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62387

Dvoupólová zkoušečka napětí a spojitosti DUSPOL® analogue

o
Provedení
- Napětí mezi 12 V a 1 000 V AC/DC (LED/cívka)
- Úrovně zobrazení: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 

690, 1000 VAC/DC
- Test směru/fáze rotačního pole (LCD), zkouška

polarity (LED)
- Přímé zobrazení bez ovládání tlačítkem (vysokoim-

pedanční zkouška)
- Připojení zátěže tlačítkem (nízkoimpedanční

zkouška)
- Možnost záměrného vypnutí proudového chrániče

(RCCB)
- Vibrační alarm v rukojeti sondy
- Stupeň krytí IP 65 ( odolný proti stříkající vodě)

- Robustní provedení pouzdra s pogumovanou
rukojetí

- Bezpečnost kdykoli a kdekoli: Nejsou nutné
baterie

- Testováno a schváleno podle normy: 
DIN EN 61243-3, (VDE 0682-401) 2015

- Kategorie přepětí: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Použití
Vhodné pro oblast elektrotechniky, průmyslu,
údržby, servisu (řešení problémů), fotovoltaických 
a větrných elektráren a hybridní automobilové
technologie.

Upozornění:
Kompatibilní pouzdro, viz obj. č. 62381. 

62389

62387

62389

62386
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       V                                                                                                                                                     62390            …
                                                                                                                                                                      €                
       1–1000 VAC / 1200 VDC (True RMS)                                                                                                                              201

Dvoupólová True RMS zkoušečka napětí a spojitosti DUSPOL

o
Provedení  
- Napětí mezi 1 V až 1000 VAC True RMS / 1200 VDC

(LCD)
- Úrovně zobrazení: 50, 120, 230, 400 V AC/DC (LED)
- Zvukový/optický test spojitosti až do 100 kohm 
- Měření odporu 0,1 kohm–300 kohm (LCD)
- Diodový test: 0,3 V–2 V (LCD)
- Test směru/fáze rotačního pole (LED), zkouška

polarity (LCD)
- Měření frekvence 1 Hz–1000 Hz
- Bezkontaktní detektor přerušení obvodu
- Přímé zobrazení bez ovládání tlačítkem 

(vysokoimpedanční zkouška)
- Připojení zátěže tlačítkem (nízkoimpedanční

zkouška)
- Možnost záměrného vypnutí proudového chrániče

(RCCB)
- Vibrační alarm v rukojeti sondy

- Osvětlení místa měření a displeje
- Stupeň krytí IP 65 (odolný proti stříkající vodě)
- Robustní provedení pouzdra s pogumovanou rukojetí
- Obsahuje 2 baterie AAA 1,5 V (zobrazení napětí od

50 V i při vybitých bateriích)
- Testováno a schváleno podle normy: 

DIN EN 61243-3, (VDE 0682-401) 2015
- Kategorie přepětí: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.

Použití
Vhodné pro oblast elektrotechniky, průmyslu, údržby,
servisu (řešení problémů), fotovoltaických a větrných
elektráren a hybridní automobilové technologie.

Upozornění:
Kompatibilní pouzdro, viz obj. č. 62381.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62390

Digitální multimetr

o
Provedení
- Extrémně kompaktní pouzdro (132 x 86 x 19 mm)
- Vysoká základní přesnost 0,7 % VDC
- Váží pouze 130 g (i s příslušenstvím)
- Paměť na naměřené hodnoty
- Zobrazení nízkého napětí baterie a automatické
vypínání po 30 minutách.

- Kategorie měření: CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Včetně koženého pouzdra, zkoušecích kabelů 

a baterie

Rozsahy měření:
Stejnosměrné napětí: 0,1 mV až 600 V
Střídavé napětí: 0,1 mV až 600 V
Odpor: 0,1 ohm až 40 Mohm
Kapacita: 10 pF až 100 µF
Frekvence: 1 mHz až 5 mHz
Diodový test: 1,1 mA
Zkoušky spojitosti: 50 ohmů.

62393

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62393            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                          101

B
Provedení
- S vestavěným bezkontaktním snímačem napětí 

a integrovanou kapesní svítilnou LED
- Automatické vypnutí
- Funkce podržení dat pro uložení více výsledků

měření
- Funkce Auto Range (není nutné ruční přepínání)
- Zvuková zkoušečka spojitosti
- Diodový test
- Obsah dodávky: zkoušecí kabely, pohotovostní

pouzdro, 2 baterie (1,5 V AAA LR03), návod 
k obsluze

- Testováno TÜV/GS a schváleno podle
normy (IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411)

Rozsahy měření:
Stejnosměrné napětí: 200 mV až 600 V
Střídavé napětí: 200 mV až 600 V
Stejnosměrný proud: 200 µA až 10 A
Střídavý proud: 200 µA až 10 A
Odpor: 200 ohm až 20 Mohm.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

Digitální multimetr

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62394            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                          201
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Digitální multimetry62395

o
Provedení
- S automatickým nebo ručním výběrem rozsahu
- Automatické vypnutí
- Zobrazení nízkého napětí baterie.
- Vč. pryžového pouzdra (kromě MM 1-3, 

obj. č. 62395 201), kompaktní přenosné pouzdro,
baterie a zkoušecí kabely

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62395 201
Typ MM 1-3
Provedení
- Napěťový senzor pro bezkontaktní detekci fázové-

ho napětí a přerušení kabelu (zvukový signál/LED)
- Včetně drátové teplotní sondy

62395 102
Typ MM 3
Provedení
- Základní typy měření proudu,

napětí, odporu, spojitosti, 
diody, kapacity a frekvence

62395 105-106
Typ MM 5-1/MM 5-2
Provedení
- Zkouška spojitosti pomocí červené kontrolky 

LED a bzučáku
- Metoda měření True RMS
- Napěťový senzor pro bezkontaktní detekci fázové-

ho napětí a přerušení kabelu (optický signál)
- Relativní měření (REL)
- Kategorie měření CAT IV 300 V, CAT III 600 V

62395 106
Typ MM 5-2
Provedení
- Mikroampérový rozsah měření (400,0 µA DC/

4000 µA DC) pro měření ionizačního proudu 
v topných systémech

- Včetně drátové teplotní sondy

62395 104
Typ MM 7-1
Provedení
- Metoda měření True RMS
- Nejvyšší kategorie měření CAT IV 600 V
- Funkce AutoV pro automatickou detekci napětí

AC/DC a nízkou vstupní impedanci
- Detekce špiček (PEAK)
- 4místný LCD displej se sloupcovým grafem 

a podsvícením
- Včetně kabelového snímače teploty s adaptérem

62395 201 62395 102 62395 105 62395 106 62395 104

       Obj. č.                                 62395 201                         62395 102                         62395 105                        62395 106                            62395 104
       Typ                                      MM 1-3                              MM 3                                 MM 5-1                             MM 5-2                                 MM 7-1
       Rozsah zobrazení               2,000                                 2,000                                 6,000                                6,000                                    6,000
       Základní přesnost               0,5%                                  0,5%                                  0,5%                                 0,5%                                     0,08%
       Střídavé napětí                    100 µV–750 V                   0.1 mV–600 V                   100 µV-600 V                   100 µV-600 V                       10 µV-1000 V
       Stejnosměrné napětí           100 µV–1000 V                 0,1 mV–600 V                   100 µV–600 V                   100 µV–600 V                      10 µV–1000 V
       Střídavý proud                     1 mA–10 A                        0,1 µA–20 A                      -                                        1 mA–10 A                           10 µA-10 A
       Stejnosměrný proud            1 mA–10 A                        0,1 µA–20 A                      -                                        0,1 mA–10 A                        10 µA-10 A
       Odolnost                             0,1 ohm–20 Mohm            0,1 ohm–20 Mohm            0,1 ohm-40 Mohm            0,1 ohm-40 Mohm                0,1 ohm-40 Mohm
       Spojitost/dioda                    ano / ano                           ano / ano                           ano / ano                          ano / ano                              ano / ano
       Frekvence                           1 Hz-20 MHz                     1 Hz-200 kHz                     0,01 Hz-50 kHz                 0,01 Hz-50 kHz                     0,01 Hz-100 kHz
       Kapacita                              1 pF–2 mF                        1 pF–200 mF                     0,01 nF–1 mF                   0,01 nF–1 mF                       1 nF-10 mF
       Teplota                                -20°C až +800°C             -                                         -                                        -40°C až +400°C                 -40°C až +400°C
       Snímač napětí                     Ano                                    -                                         Ano                                   Ano                                       Ano
       Funkce paměti                    HOLD, MAX/MIN              -                                         HOLD, PEAK                    HOLD, PEAK                        HOLD, MAX/MIN
       Metoda měření                    RMS                                  RMS                                  TRUE RMS                       TRUE RMS                           TRUE RMS
       Měřicí kategorie                  CAT III 600 V                     CAT III 300 V                     CAT III 600 V                    CAT III 600 V                        CAT IV 600 V
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                                                                                                                                                                                                                                    62395            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
         MM 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    201
         MM 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        102
         MM 5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    105
         MM 5-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    106
         MM 7-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    104
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Digitální multimetr | Zkoušečka spojitosti a vedení | Přístroj na určování polohy

Zkoušečka kontinuity a vedení DUTEST® pro

o
Provedení
- Zkoušky spojitosti a diodový test pomocí LED diod

a testovacího bzučáku
- Vizuální kontrolka se 3 LED diodami: 

0–100 ohm/1 kohm/10 kohm
- Zvuková indikace prostřednictvím bzučáku až

cca 100 ohm
- Externí displej pro napětí: 6–400 V

(LED diody/testovací bzučák)
- Testování polarity
- Jednopólový externí test vodiče (fáze)
- Bezkontaktní detektor přerušení obvodu

- Přesná a výkonná kapesní LED svítilna
- Hlasitost bzučáku a jas kapesní LED svítilny lze

individuálně nastavovat ve čtyřech krocích
- Integrovaný magnetický držák a spona na opasek

na zadní straně pouzdra
- Rozsah dodávky včetně sady zkoušecích kabelů
- Kategorie měření: CAT III 300 V

Použití
Pro testování vysoko- a nízkoimpedančních odporů.

Upozornění:
Baterie, viz obj. č. 39900.

62405

                                                                                                                                                                                         
       Typ                                                                                                                                               62405                …
                                                                                                                                                                     €                   
       DUTEST pro®                                                                                                                                                                          201

62405

Digitální multimetr (True RMS) MM 1262397

o
Provedení
- S funkcí záznamu (40 000 měřených hodnot) 

a rozhraním Bluetooth® a USB
- Metoda měření TRUE RMS
- Funkce paměti (1000 měřených hodnot, A-SAVE,

SAVE)
- Počítačový software pro další vyhodnocení
- Bezplatná aplikace pro systém iOS/Android pro

datové připojení ke smartphonu nebo tabletu
- Funkce AutoV pro automatickou detekci napětí

AC/DC a nízkou vstupní impedanci (LoZ)
- Filtr typu dolní propust (HFR) pro měření motor-

ových budičů
- Další funkce: HOLD, P-HOLD, REL,

MAX/MIN/AVG, dB/dBm
- Kategorie měření CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Rozsah dodávky:
- Počítačový software
- USB kabel
- Ochranný pryžový nárazník
- Magnetický hák
- Brašna
- 4 baterie (1,5 V AA LR6)
- Měření čar
- Drátová teplotní sonda
- Certifikát kalibrace

Použití
Vhodné pro průmysl,
elektrotechniku, servis.

Upozornění:
Náhradní baterie 
viz obj. č. 39900.

62397

       Rozsahy měření                        
       Napětí                                         10-1,000 V
       Proud                                         10 µA–10 A
       Odolnost                                     0,1 ohm-40 Mohm
       Frekvence                                  0,1 Hz–100 kHz.
       Kapacita                                     0,01 nF-40 mF
       Teplota                                       -200°C až +1200°C
       Zkouška spojitosti                       30 ohm (bzučák)
       Diodový test                               2,0 V

                                                                                                                                         
               Typ                                                                                         62397            …
                                                                                                                       €                
                  MM 12                                                                                                                       101
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Zařízení pro detekci proudu a kovů
1
Provedení
- Přesné zobrazení středu objektu pomocí stupnice

„Center Finder“
- Lepší viditelnost výsledku s osvětleným displejem
- Označení otvoru tříbarevným světelným LED 

prstencem
- Tři režimy detekce pro různé aplikace: sádrokar-

ton, kov, kabely pod napětím
- Detekce do hloubky 12 cm

- Detekovatelné materiály: železné kovy, neželezné
kovy, dřevěné dílčí konstrukce, vodiče pod napětím

- Intuitivní ovládání s automatickou kalibrací
- Napájení: 1x baterie 9 V 6LR61

Rozsah dodávky:
- GMS 120
- Ochranné pouzdro
- Poutko na ruku
- Akumulátor

Upozornění:
Baterie, viz obj. č. 39900.

62411

                                                                                                                                                                                           
       Typ                     Max. hloubka detekce mm                    Automatické vypnutí                          62411             …
                                                              Ocel/měď                                         cca min.                                 €                 
         GMS 120                                                120 / 80                                                             5                                                    301

62411

Digitální klešťový multimetr (True RMS)62422

o
Provedení
Obsah dodávky: dřevěné pouzdro, akumulátor 
a zkoušecí kabely (kromě CM P2, obj. č. 62422 101).

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

62422 101
Typ CM P2
Provedení
- Malé, praktické, vždy připravené k použití
- Přesné měření zatěžovacích proudů do 400 A
- INRUSH, Low Pass Filter (LPF), Volt Sensor

(NCV), ZERO

62422 102
Typ CM 2
Provedení
- Měření vysokých proudů bezpečně a bez kontaktu
- Měří i malé proudy
- Měření vstupů pro testování napětí, odporu 

a spojitosti

62422 207
Typ CM 5-1
Provedení
- Automatický výběr měřicí funkce (VAC/DC, 

A AC/DC, ohm a nízkoimpedanční vstup LoZ)

62422 103
Typ CM 11
Provedení
- Nejvyšší rozlišení 0,1 mA AC/DC
- Ideální pro vyhledávání problémů v elektrických

instalacích, zařízeních, automobilovém průmyslu,
řídicích jednotkách (procesní signály 4–20 mA) 
a také v systémech EPS a EZS

- Široká škála použití pro měření napětí (600 V),
odporu (600 kohm) a zkoušky spojitosti

62422 102 62422 207 62422 103

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                                                                                                                                                                                                                                    62422            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
         CM P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      101
         CM 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         102
         CM 5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     207
         CM 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                       103

       Obj. č.                                               62422 101                                  62422 102                                  62422 207                                  62422 103
       Typ                                                    CM P2                                        CM 2                                          CM 5-1                                       CM 11
       Rozsah zobrazení                              4,200                                          4,000                                          9,999                                          6,000
       Základní přesnost                              2,0%                                           0,5%                                           0,9%                                           1,0%
       Střídavé napětí                                  -                                                  1 mV–600 V                               1,3 V-750 V                                0,01 V–600 V
       Stejnosměrné napětí                         -                                                  0.1 mV–600 V                            0,7 V-1,000 V                             0,01 V–600 V
       Střídavý proud                                   10 mA-400 A                              100 mA-300 A                            0,9 A-600 A                                0,1 mA-20 A
       Stejnosměrný proud                          10 mA-400 A                              10 mA-300 A                              0,9 A-600 A                                0,1 mA-10 A
       Odolnost                                            -                                                  0,1 ohm-40 Mohm                      1 ohm–10 kohm                         0,1 ohm–600 kohm
       Spojitost/dioda                                   -                                                  ano/ -                                          ano/ano                                      ano/ -
       Funkce paměti                                   HOLD                                         HOLD, MAX                               HOLD                                         HOLD, PEAK
       Metoda měření                                  TRUE RMS                                TRUE RMS                                TRUE RMS                                TRUE RMS
       Max. rozevření čelistí                         23 mm                                        25 mm                                        35 mm                                        23 mm
       LC displej                                           4 číslice                                      3 1/2 číslice                                4 číslice                                      4 číslice
       Měřicí kategorie                                 CAT III 600 V                              CAT III 300 V /                            CAT IV 600 V /                            CAT IV 300 V /
                                                                                                                    CAT III 600 V                              CAT III 1000 V                            CAT III 600 V

62422 101
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       Typ                                                                                                                                                 62440            …
                                                                                                                                                                      €                
         ST 710                                                                                                                                                                 101

                                                                                                                                                                                        
            Obsah                                                                                                                                       62430            …
                                                                                                                                                                      €                
                8 ks                                                                                                                                                            101

Sada průmyslových zkoušecích kabelů
Provedení
8 ks CAT. III, 1000.
Obsah: 2x opravný adaptér červený/černý, 600 V
CAT II / 20 A, 2x sonda červená/černá, 1000 V CAT
III, 6 A, 2x krokosvorka červená/černá, 1000 V CAT
III, 600 V CAT IV / 36 A, 2x bezpečnostní zkoušecí
kabel červený/černý, 1380 mm, 5949-IEC-120 /
1000 V CAT III / 20 A s protiskluzovou ochranou.

Použití
Pro všechny běžně dostupné multimetry se zásuv-
kami, verze 4 mm.

o
Provedení
Jednoduchý (ovládání třemi tlačítky), rychlý
(kompletní test do 10 sekund), mobilní (test lze
provádět bez napájení ze sítě, kapacita baterie pro
2500 testovacích vzorků), automatický testovací
postup pro zařízení třídy I, II (III), prodlužovací
kabely, kabely pro připojení zařízení se zástrčkou
C13, indikátor správného/špatného stavu Předem
nastavené prahové hodnoty podle normy VDE.
Měření: Ochranný vodič (zkušební proud 200 mA),
izolační odpor (zkušební napětí 500 V), ochranný
vodič/dotykový proud (alternativní postup pro
svodový proud), test vodičů včetně RPE, RISO,
zkoušky spojitosti/zkratu fáze/nuly, napětí v externí
zásuvce Schuko (L-N, L-PE, N-PE). Třífázové vzorky
lze testovat pomocí volitelného měřicího adaptéru.

Rozsah dodávky: 
- Zkoušečka přístrojů
- Brašna
- Zkoušecí kabel s krokosvorkou
- Kabel C13
- Baterie (6 x 1,5 V, AA, IEC LR6)
Použití
Zkoušky elektrických zařízení a pracovního vybave-
ní, např. elektrického nářadí, motorizovaných
zařízení, světel, prodlužovacích kabelů a domá-
cích spotřebičů podle normy VDE 0701-0702
BGV A3.

Upozornění:
Zkušební štítky (300 jednotek), měřicí adaptér 
16 A/32 A, zásuvka CEE Schuko pro třífázové
testovací vzorky na vyžádání.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

Zkoušečka zařízení na baterie ST 710
62440

B
Provedení
- Vyhovuje normě IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- 4místný displej LCD
- Ruční nebo automatická volba rozsahu měření
- Měření střídavého proudu
- Měření AC/DC napětí
- Zkouška spojitosti a diodový test
- Měření odporu
- Max. rozevření čelistí pro Ø 28 mm
- Zkouška spojitosti 50 ohm se zvukovým signálem
- Odpor až 60 Mohm
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Stupeň krytí IP 44
- Rozměry: 220 x 75 x 35 mm

Rozsah dodávky:
- 3 baterie (1,5 V AAA, LR03)
- 1x zkoušecí kabel
- Pohotovostní taška
- Návod k obsluze

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

Miniaturní klešťový digitální ampérmetr

62425

                                                                                                                                                                                        
                 Střídavý proud (AC)     Stejnosměrný proud (DC)                          Střídavé napětí        62425            …
                                                                                                                                                                      €                
            60 A–600 A / 40–400 Hz                                  60 A-600 A      600 mV–600 V / 40–400 Hz                               301

62430

62425

62430

62440

Klešťový ampérmetr | Sada pro testování vedení | Zkoušečka vybavení | Přístroje VDE
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Nabídka kleští a šroubováků VDE

:
Provedení
- 11 ks, ve svinovacím pouzdru na nářadí
- Hlavy kleští, chromované
- Ramena se silnostěnnými, dvoubarevnými,

vícedílnými povlaky s protiskluznou ochranou.
- Šroubovák, plně izolovaný, individuálně testován

podle normy VDE DIN EN 60900, 1000 V

Použití 
Pro telekomunikace a elektrotechniku.

Kvalita
Kleště z chrom-vanadové elektrikářské oceli

62490

                                                                                                                                       
       Obsah                                                                                           62490            …
                                                                                                                     €                
           11 ks                                                                                                                             101

       Obsah                                                                     velikost
       1 kombinované kleště                                          160 mm
       1 odizolovací kleště                                              160 mm
       1 telefonní kleště                                                  160 mm
       1 kleště Langbeck, ploché/široké                        160 mm
       1 kleště Langbeck, kulaté                                    160 mm,
       1 kleště s úzkými čelistmi, přímé                         160 mm,
       1 čelní štípací kleště pro náročné použití,         140 mm,
       1 boční štípací kleště                                           140 mm
       1 šroubovák, šířka čepele                                    2,5 mm
       1 šroubovák, šířka čepele                                    4,0 mm,
       1 šroubovák Phillips                                             velikost 1

62490

                                                                                                                                                                                        
                              Délka                                                                                                                       62530            …
                                 mm                                                                                                                               €                
      Přímé                  145                                                                                                                     101
      zakřivený tvar  145                                                                                                                     102

Pinzeta VDE
Provedení
Jemný, úzký hrot, 1,5 mm, vroubkovaný, plně
izolovaný a individuálně testovaný podle normy
VDE 0680/T 201, IEC 900.

Kvalita
Poniklovaná ocel. 62530 101

62530 102

                                                                                                                                                                                        
       Obsah                                                                                                                                            62520            …
                                                                                                                                                                      €                
           48 ks                                                                                                                                                                                     201

Elektrikářská souprava VDE

:
Provedení
48 ks, v odolném pouzdru z ABS. Hliníkový rám
obklopený D-kroužky pro připevnění řemene 
a pevná, stabilní středová přepážka, možnost
osazení na obou stranách. Různé možnosti vkládání
díky elastickým páskům a 12 malým kapsám. 
Lze otevřít na jedné nebo obou stranách, 3dílný
kombinovaný zámek. Všechny nástroje jsou plně
izolované. Individuálně testováno podle normy 
VDE DIN EN 60900, 1000 V.

62520

     Obsah                                                                      velikost
     1 kombinované kleště                                             200 mm
     1 odizolovací kleště                                                160 mm
     1 boční štípací kleště                                              160 mm
     1 kabelové nůžky                                                    200 mm,
     1 hasák, Alligator                                                    250 mm
     6 jednostranný otevřený klíč                                 velikost 10 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
     6 jednostranný očkový klíč                                   velikost 10 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
     4 šroubovák                                                             2,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm
     2 šroubovák                                                             PH 1, PH 2
     1 T-rukojeť 1/2”                                                       165 mm,
     1 reverzibilní ráčna 1/2“                                         265 mm,
     2 nástavce 1/2”                                                      125 mm a 250 mm
     9 nástrčný klíč 1/2”                                                velikost 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 mm
     1 nůž na kabely                                                       180 mm,
     1 odizolovací nůž                                                    155 mm,
     6 páskových spon                                                   rozsah upínání 15 mm
     1 pár elektrikářských rukavic                                velikost 9
     3 gumové utěrky                                                     500 x 500 x 1,6 mm.

62520

62530
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Nářadí VDE

Nástavce nástrčných klíčů VDE DIN 7448

:
Provedení
Se čtyřhranem 1/2 palce pro šestihranné šrouby. 
Podle normy VDE DIN EN 60900, 1000 V, izolova-
né a testované.

Kvalita
Chrom-vanadová ocel. 62580

                                                                                                                                                                                        
       Šířka                       l                     d1                                                                                               62580            …
         mm                  mm                  mm                                                                                                       €                
         10                      38                   19,5                                                                                                                                   201
             11                      40                   20,7                                                                                                                                  202
             12                      40                   23,0                                                                                                                                   203
             13                      40                   23,2                                                                                                                                  204
             14                      40                   24,5                                                                                                                                   205
         17                      40                   28,2                                                                                                                                  206
             19                      40                   30,7                                                                                                                                   207
             22                      40                  34,5                                                                                                                                  208

Jednostranný otevřený klíč VDE, DIN 7447
Provedení
Profesionální vícevrstvá izolace, individuálně
testováno podle normy IEC 60900.
Použití
Pro práci na součástech pod napětím až do napětí
1000 VAC (hodnota RMS) nebo 1500 VDC.
Kvalita
Chrom-vanadová ocel.

Šroubovák VDE pro šrouby s vnitřním šestihranem s T-rukojetí

:
Provedení
S pevnou T-rukojetí, krátké provedení. Splňuje
normu VDE DIN EN 60900, 1000 V, izolovaná 
a testovaná.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel, kalená. 62560

                                                                                                                                                                                        
  Velikost              Délka                                                                                                                       62560            …
         mm                  mm                                                                                                                               €                
               5                    120                                                                                                                                                              104
               6                    120                                                                                                                                                             105
               8                    120                                                                                                                                                             106

62550

                                                                                                                                         
       Šířka     Tloušťka kroužku          Délka                                       62550            …
         mm                             mm              mm                                               €                
             18                                   14                215                                                                   206
             19                                   14                220                                                                   207
             22                                   15                245                                                                   208
             24                                   16                270                                                                   209
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                         
       Šířka     Tloušťka kroužku          Délka                                       62550            …
         mm                             mm              mm                                               €                
         10                                     9                165                                                                   201
             13                                   11                185                                                                   202
             14                                   12                195                                                                   203
             16                                   13                205                                                                   204
             17                                   13                205                                                                   205

62550

62560

62580

Jednostranný otevřený klíč VDE, DIN 7446
Provedení
Úhel čelistí 15°, profesionální vícevrstevná izolace,
individuálně testováno podle normy IEC 60900.
Použití
Pro práci na součástech pod napětím až do napětí
1000 VAC (hodnota RMS) nebo 1500 VDC.
Kvalita
Chrom-vanadová ocel.

62540

                                                                                                                                                                                        
     Velikost           Délka                                                                                                                       62540            …
            mm       cca mm                                                                                                                               €                
                 10                 110                                                                                                                                                              101
                 13                135                                                                                                                                                             102
                 14                140                                                                                                                                                              103
                 16                145                                                                                                                                                             104
                 17                155                                                                                                                                                              105
                 18                170                                                                                                                                                             106
                 19                 175                                                                                                                                                              107
                 22                220                                                                                                                                                             108
                 24                240                                                                                                                                                             109

62540
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Boční štípací kleště VDE

                                                                                                                                                                                        
              Délka             Do Ø drátu             Do Ø drátu             Do Ø drátu                                        62612            …
                 mm            střední mm                tvrdý mm              struna mm                                               €                
                    160                              4,0                              2,8                              2,0                                                                    101

:
Provedení
- Štíhlý tvar hlavy pro použití na těžko dostupných

místech
- Čistý řez tenkým měděným drátem, dokonce i na

hrotech řezné hrany
- Splňuje normu VDE DIN EN 60900, 1000 V,

izolováno a testováno.

Použití
Na tvrdé a měkké dráty.

Kvalita
Chrom-vanadová elektrikářská ocel, kovaná,
vícestupňově kalená v oleji. Indukčně kalené
břity. Tvrdost čepele přibližně 62 HRC.

62612

62612

Momentový klíč VDE55831

V
Provedení
- Lze znovu nastavit a znovu kalibrovat
- Momentový klíč VDE lze opravit v servisním

středisku HAZET
- Dlouhá životnost/přesnost: pomocí: možnost

rozebrání, seřízení, opravy (v případě potřeby),
kalibrace, sestavení

- Vhodné pro monitorování kontrolních zařízení
- Udržitelný a ekologický přístroj
- Jemné dílkování mikrometrické stupnice
- Aretační mechanizmus proti neúmyslnému

přestavení hodnoty
- Bezpečné ovládání: hmatové (rychlé uvolnění),

zvukové (v případě smyčky)
- Chod doprava/doleva s výměnným

čtyřhranným držákem umožňuje utažení na
předepsaný moment ve směru nebo proti směru
hodinových ručiček v rámci předepsané tolerance

- Výstup: Čtyřhranný, pevný, 10 mm (3/8”)
- Přezkoušeno VDE
- Nástrčné klíče od jiných výrobců lze použít za

předpokladu, že vyhovují normám IEC 60900:2012
a DIN EN 60900

- Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci a práci
bez únavy

- Konstrukční vlastnosti výrobku

- Štíhlý a atraktivní design přesně v souladu 
s požadovanými izolačními faktory (tloušťka
materiálu/překrytí)

- Hladké přechody mezi spínacími a pohyblivými
částmi s ergonomickou rukojetí a jasnou kalibrační
drážkou

- Jednoduchá obsluha a nízké riziko úrazu díky
ergonomickým funkčním spínacím prvkům 
s příjemnou akcí

- Jednotný vzhled i při použití jiných součástí (např.
izolovaných nástavců nástrčných klíčů s červenou
izolací)

- Atraktivní barva pouzdra a hlavy pomocí dobře
známých barev signalizace VDE (červená/žlutá)

- Černá rukojeť pro rozlišování barev a minimalizaci
vizuálního rušení

- Eliminuje převislé, překážející díly (např. páka pro
zpětný chod)

- DIN EN ISO 6789:2003 (D), čtyřhran podle
DIN 3120, EN/IEC 60900

- Vyrobeno v Německu

Upozornění:
Opravy smí provádět pouze servisní středisko
HAZET, protože po nich musí následovat test pod
napětím 10 000 V podle normy IEC 60900.

55831 101

55831 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Spojovací čtyřhran              Nastavitelný rozsah                Dílkování       Tolerance              Délka       Hmotnost                                                                   55831            …
                              palce                                          Nm                          Nm                     %                  mm                    kg                                                                           €                
                                       3/8                                              2-10                              0,2                         6                    275                   0,59                                                                                                  101
                                       3/8                                              5-25                              0,5                         4                    305                  0,64                                                                                                  102

Reverzibilní ráčna s plnou izolací VDE

:
Provedení
S pojistným šroubem, reverzibilní pro pravý a levý
chod, čtyřhran 1/2”.
Splňuje normu VDE DIN EN 60900, izolace 
1000 V, testováno.

Kvalita
Chrom-vanadová ocel. 62600

                                                                                                                                                                                        
        Celková délka                                                                                                                               62600            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                     265                                                                                                                                                                       101

Nástavce VDE, DIN 7434

:
Provedení
S vnitřním/vnějším čtyřhranem 1/2”. Podle normy
VDE DIN EN 60900, 1000V, izolované a testované.

Kvalita
Chrom-vanadová ocel. 62610

                                                                                                                                                                                        
                      Délka                                                                                                                               62610            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                     125                                                                                                                                                                       101
                     250                                                                                                                                                                       102

62600

62610
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62620 101
Ochranné rukavice, na elektroniku
Poskytuje ochranu proti jiskření, s kontrolním
razítkem pro práci na místech s napětím do 1000 V,
odpovídá normě EN 60903. Vyrobeno z přírodního
latexu, anatomický design, maximální flexibilita.
Délka 410 x 1,5 mm. Velikost 10, dodáváno v sáčku
odolném proti UV záření.

62620 201
Bezpečnostní rukojeť 1000 V LV HRC
V souladu s normou VDE 0680/4. S protiskluzovou
ochranou a ochrannou manžetou vyrobenou 
z hladké impregnované kůže. 
Pro pojistky LV HRC velikost 00–3. 
Testováno VDEGS

62620 301
Izolační podložka 1000 V
S drážkovaným protiskluzným povrchem, odolný
proti kyselinám a olejům, neantistatický. 
1000 x 1000 x 4 mm. Teplotní odolnost -30° až
+70° podle normy DIN VDE 0680 část 1.

62620 401
Ochranná přikrývka 1000 V
Odolné proti mazivům a kyselinám. Pro zakrytí částí
pod napětím podle VDE 0680/1.
600 x 600 x 1,6 mm. Testováno VDEGS.

62620 501
Svorka 1000 V z plastu. Pro zajištění pryžových
přikrývek. Testováno VDEGS

62620 101

62620 201

62620 301

62620 401

62620 501

Bezpečnostní prvky VDE62620

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62620            …
                                                                                                                                                                      €                
         Ochranné rukavice                                                                                                                                                              101
         Bezpečnostní rukojeť                                                                                                                                                        201
         Izolační podlahová rohož                                                                                                                                                  301
         Přikrývka                                                                                                                                                                                401
         Sponky                                                                                                                                                                                   501

Nářadí VDE | Přesné šroubováky/Šroubováky na elektroniku
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               Obsah – každá 1 kus                                                    Provedení                                   63078            …
                                                                                                                                                                      €                
       Q      0,3 x 1,8 / 0,4 x 2,0 / 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 mm                 ve stojanu                                                                    101
       D      PH 00/PH 0                                                                                                                                                                          
       Q      0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 mm                ve stojanu                                                                   102
       D      PH 0/PH 1                                                                                                                                                                            
       M      TX 7/8/9/10/15/20                                                              ve stojanu                                                                   103
       J      velikosti 0,9/1,3 mm                                                              ve stojanu                                                                   104
    J V      velikosti 1,5/2,0/2,5/3,0 mm                                                                                                                                           
       N      velikosti 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm                               ve stojanu                                                                   105

s
Provedení
Kraftform Micro s ochranou proti kutálení a otočnou
krytkou umožňující bleskurychlé kroucení, vícedílná.
Dřík: Kulatý, mikromatový, černý hrot. 

Sady přesných technických/elektronických šroubováků (6 kusů)

63078

63078

Sada šroubováků na elektroniku, PicoFinish (6 kusů)63077

+
Provedení
- Tenký tvar rukojeti a otočná koncovka na citlivou

práci
- Koncept velikosti rukojeti šroubováku optimalizující

rovnováhu mezi přesností a ovládáním
- S praktickým plastovým držákem na zavěšení

nebo polohování

Použití
Ideální na jemné šroubování v elektronice, přesném
strojírenství, konstrukci modelů a kutilských
aplikacích.

63077 100

                                                                                                                                                                                        
               Obsah – každá 1 kus                                                    Provedení                                   63077            …
                                                                                                                                                                      €                
   Q         0,25 x 2,0 / 0,4 x 2,0 / 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 mm              ve stojanu                                                                   100
   D         PH 00/PH 0                                                                                                                                                                          
   M         TX 4/5/6/7/8/9                                                                      ve stojanu                                                                   200
    J         velikosti 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/5,5 mm                               ve stojanu                                                                   300

Sada přesných technických/elektronických šroubováků (12 kusů)63079

s
Provedení
- Sada miniaturních šroubováků Kraftform 

v odolném pouzdru na opasek, takže nářadí máte
stále po ruce

- S ochranou proti kutálení a otočnou krytkou pro
rychlé otáčení

- Černý hrot Wera zajišťuje přesné uchycení 
a optimální ochranu proti korozi

- S funkcí přidržení pro šrouby TX®

Použití
Například pro techniky v oblasti elektroniky,
optoelektroniky, jemné mechaniky, klenotnictví 
a počítačového hardwaru

63079

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
               Obsah – každá 1 kus                                                                                                                            Provedení                                                              63079            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
   Q         0,23 x 1,5 x 40 / 0,30 x 1,8 x 60 / 0,40 x 2,0 x 60 / 0,40 x 2,5 x 80 / 0,50 x 3,0 x 80 mm                     v pouzdru na opasek                                                                               101
   D         PH 00 x 60(1) / PH 0 x 60(2)                                                                                                                                                                                                                                                               
   M        TX 5 x 40 / 6 x 40                                                                                                                                                                                                                                                 
  J         SW 0,9 x 40 / 1,5 x 60 / 2,0 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                            
1) Optimalizováno pro japonské šrouby PH
2) Velikost 0 upravena podle JCIS 0 (japonský průmyslový standard pro kamery)
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s
Provedení
- Vícedílná mikro rukojeť Kraftform s ochranou proti

kutálení a otočnou krytkou umožňující bleskurychlé
kroucení

- Čepel: Kulatý, mikromatový, černý hrot 
- Od velikosti T7 TORX® B0-s.

Použití
Šrouby s vnitřní drážkou TORX® s pojistným kolíkem
(B0 = s otvorem).

Šroubováky TORX® B0-s na přesnou mechaniku / elektronikou

63091

                                                                                                                                         
  Velikost          Délka čepele        Celková délka                                63091            …
                                         mm                         mm                                       €                
     T 7 B0                               60                             157                                                          103
     T 8 B0                               60                             157                                                          104
     T 9 B0                               60                             157                                                          105
   T 10 B0                               60                             157                                                          106
   T 15 B0                               60                             157                                                          107
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        
  Velikost          Délka čepele        Celková délka                                63091            …
                                         mm                         mm                                       €                
            T 1                               40                             137                                                          097
            T 2                               40                             137                                                          098
            T 3                               40                             137                                                          099
        T 4                               40                             137                                             100
        T 5                               40                             137                                             101
        T 6                               40                             137                                             102

63091

Šroubováky na elektroniku │ Šroubováky ESD

s
Provedení
- Vícedílná mikro rukojeť Kraftform s ochranou proti

kutálení a otočnou krytkou umožňující bleskurychlé
kroucení

- Čepel: Kulatý, mikromatový, černý hrot

Výstup:
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ.

Použití
Šrouby s hlavou Philips Pozidriv.

s
Provedení
- Vícedílná mikro rukojeť Kraftform s ochranou proti

kutálení a otočnou krytkou umožňující bleskurychlé
kroucení 

- Čepel: Kulatý, mikromatový, černý hrot

Výstup:
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH.

Použití
Hlavové šrouby s křížovou drážkou Phillips.

s
Provedení
- Vícedílná mikro rukojeť Kraftform s ochranou proti

kutálení a otočnou krytkou umožňující bleskurychlé
kroucení

- Čepel: Kulatý, mikromatový, černý hrot

Výstup:
DIN 8320 až 0,3 x 1,8 mm, 
DIN 5264-A od 0,4 x 2,0 mm, 
ISO 2380 od 0,8 x 4,0 mm.

Ploché šroubováky pro jemnou mechaniku / elektroniku

63084

                                                                                                                                        
    Tloušťka čepele          Délka čepele        Celková délka                63084            …
            x Šířka mm                         mm                         mm                       €                
                  0,16 x 0,8                               40                             137                                        099
             0,25 x 1,2                               40                             137                                101
             0,23 x 1,5                               40                             137                                102
             0,30 x 1,8                               60                             157                                103
             0,40 x 2,0                               60                             157                                104

Křížové šroubováky PH pro jemnou mechaniku / elektroniku

63086

                                                                                                                                        
  Velikost          Délka čepele        Celková délka                                63086            …
                                         mm                         mm                                       €                
    PH 00                               60                             157                                             101
      PH 0                               60                             157                                             102

Křížové šroubováky PZ pro jemnou mechaniku / elektroniku

63088

                                                                                                                                         
  Velikost          Délka čepele        Celková délka                                63088            …
                                         mm                         mm                                       €                
      PZ 0                               60                             157                                             101

63084

63086

63088

                                                                                                                                         
    Tloušťka čepele          Délka čepele        Celková délka                63084            …
            x Šířka mm                         mm                         mm                       €                
                  0,40 x 2,5                               80                             177                                        105
                  0,50 x 3,0                               80                             177                                        106
                  0,60 x 3,5                               80                             177                                        107
                  0,80 x 4,0                               80                             177                                        108
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         
  Velikost          Délka čepele        Celková délka                                63086            …
                                         mm                         mm                                       €                
         PH 1                               80                             177                                                          103
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         
  Velikost          Délka čepele        Celková délka                                63088            …
                                         mm                         mm                                       €                
         PZ 1                               80                             177                                                          102
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s
Provedení
- Vícedílná mikro rukojeť Kraftform s ochranou proti

kutálení a otočnou krytkou umožňující bleskurychlé
kroucení 

- Čepel: Kulatý, mikromatový, černý hrot

Šroubováky s vnitřním šestihranem na jemnou mechaniku / elektroniku

63094

                                                                                                                                         
  Velikost          Délka čepele        Celková délka                               63094            …
         mm                         mm                         mm                                       €                
            2,0                               60                             157                                                          105
            2,5                               60                             157                                                          106
            3,0                               60                             157                                                          107
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        
  Velikost          Délka čepele        Celková délka                               63094            …
         mm                         mm                         mm                                       €                
            0,7                               40                             137                                             101
            0,9                               40                             137                                             102
            1,3                               40                             137                                             103
            1,5                               60                             157                                                          104

63094

Přesné šroubováky ESD

63095 101-104

63095 100

                                                                                                                                                                                          
                  Velikost                                  Délka čepele                                Celková délka                 63095            …
                         mm                                                 mm                                                 mm                         €                
                              1,5                                                          60                                                        162                                          108
                              2,0                                                          60                                                        162                                          109
                              2,5                                                           75                                                        177                                          110
                              3,0                                                           75                                                        177                                           111

                                                                                                                                                                                          
                  Velikost                                  Délka čepele                                Celková délka                 63095            …
                                                                                 mm                                                 mm                         €                
                        PH 00                                                          60                                                        162                                          105
                           PH 0                                                          60                                                        162                                          106
                           PH 1                                                           75                                                        177                                          107

63095 105-107

                                                                                                                                                                                          
    Tloušťka čepele                                  Délka čepele                                Celková délka                 63095            …
            x Šířka mm                                                 mm                                                 mm                         €                
                  0,23 x 1,5                                                          60                                                        162                                          101
                  0,40 x 2,0                                                          60                                                        162                                          102
                  0,40 x 2,5                                                          60                                                        162                                          103
                  0,50 x 3,0                                                          60                                                        162                                          104

63095 108-111

                                                                                                                                                                                          
               Obsah – každá 1 kus                                                            Provedení                             63095            …
                                                                                                                                                                        €                
   Q         0,23 x 1,5 / 0,40 x 2,0 / 0,40 x 2,5 / 0,50 x 3,0 mm                v plastové krabici ESD                                       100
   D         PH 00x60 / PH 0x60                                                                                                                                                            

0
Provedení
- Vysoce kvalitní přesné šroubováky ESD s otočnou

koncovkou a dvoudílnou rukojetí s měkkým
pouzdrem

- Integrovaná ochrana proti kutálení na přechodu 
k čepeli zabraňuje nechtěnému odkutálení 
šroubováku

- Černý hrot pro přesné uchycení a pevné uchopení
- Čepel z chrom-molybden-vanadiové oceli

umožňuje výkonové údaje až 100 % oproti normě
DIN

- Závěsný otvor na pohodlné skladování nářadí
- Antistatický a elektricky vodivý, aby –chránily 

elektrostaticky citlivé součásti

Kvalita
Chrom-molybden-vanadová slitina.

63095 100
Provedení
- Sada ve speciální plastové krabici ESD 

na bezpečné skladování nářadí

63095
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Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

                                                                                                                                                                                        
               Obsah – každá 1 kus                                                                    Provedení                   63099            …
                                                                                                                                                                     €                
     Q       0,23 x 1,5 / 0,25 x 1,2 / 0,3 x 1,8 / 0,4 x 2,5 mm                              ve stojanu                                                 101
     D       PH 0x60 / PH 1x80                                                                                                                                                            

s
Provedení
- Vícedílná mikro rukojeť Kraftform s ochranou proti

kutálení a otočnou krytkou umožňující bleskurychlé
kroucení 

- Čepel: Kulatý, mikromatový, černý hrot

Sada šroubováků ESD/EGB (6 kusů)

63099

Křížové šroubováky PH ESD/EGB 

s
Provedení
Výstup: DIN 5260 PH, ISO 8764 PH. Kulatá čepel,
černý hrot, rukojeť s ochranou proti kutálení. 
S otočnou koncovkou umožňující bleskové kroucení.

Použití
Pro hlavové šrouby s křížovou drážkou Phillips. 
Pro práci na elektrostaticky citlivých elektronických
součástkách. Odpovídá normě EN 100-015 část 1.
Kvalita
Čepel ze speciální vysoce legované oceli.

52445

                                                                                                                                                                                        
          Velikost          Délka čepele        Celková délka                                                                       52445            …
                                                mm                         mm                                                                               €                
               PH 0                               60                             157                                                                                            101
               PH 1                               80                             177                                                                                            102

63099

52445

Sada přesných šroubováků ESD s výměnnými bity63100

s
Provedení
- 20 kusů, skládá se z 1 ručního držáku bitů 

a 19 vyměnitelných bitů (délka bitu 44 mm)
- Držák bitů vhodný pro bity s 4mm půlměsícem

nebo pohonem HIOS
- Rukojeť vyrobená z materiálu s elektrickým

povrchovým odporem méně než 10 na výkon 
9 ohmů

- Systém rukojeti / vyměnitelné čepele pro výměnu
čepelí během několika sekund

- Mikrorukojeť Kraftform s otočnou krytkou pro
bleskové otáčení

Použití
Pro ruční i strojní šroubové spoje.

63100

                                                                                                                                                                                        
               Obsah – každá 1 kus                                                    Provedení                                   63100            …
                                                                                                                                                                      €                
   Q         0,23 x 1,5 / 0,40 x 2,0 / 0,50 x 3,0                                     ve skládacím pouzdru                                               101
   D         PH 00 / PH 0 /  PH 1                                                                                                                                                          
    J         Hex-Plus, velikost 1,5 / 2                                                                                                                                                    
   M         TORX® TX 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6                                                                                                                                          
   !         TORX® Plus IP 1 / 2 / 3 / 4                                                                                                                                               
                  Pět výstupků, IPR 1                                                                                                                                                             

Šroubováky ESD/EGB │ Kleště na elektroniku │ Štípací kleště na elektroniku
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0
Provedení
- Dvoudílná rukojeť s měkkým, protiskluzným

termoplastovým materiálem
- S ochranou proti sklouznutí
- Integrované dvojité listové pružiny
- Přesný uzavřený kloub, prostrčený 

(není vyžadováno další nastavení)
- Řezné hrany indukčně kalené
Použití
Pro práci v oblasti elektroniky a telekomunikací 
a rovněž v oblasti jemné mechaniky, opravárenství 
a oblastech s rizikem elektrického výboje (ESD).
Ochrana EGB podle normy DIN EN 100 015.

Štípací kleště na elektroniku ESD

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   Popis                                        Provedení                                                                              Délka   Až po průměr drátu   Až po průměr drátu     Až po průměr       63210            …
                                                                                                                                                         mm     středně tvrdá mm                    tvrdá mm   drátu měď mm               €                
   Miniaturní boční štípací kleště    Špičatá hlava, jemné zkosení                                                               120                               0,8                                    -                       1,5                               310
   Boční štípací kleště                  Oválná hlava, se zkosením                                                                   125                               1,0                               0,4                       1,5                               311
   Boční štípací kleště                Oválná hlava, se zkosením                                                            125                               1,0                               0,4                       1,5                            312
   Boční štípací kleště                  Špičatá hlava, se zkosením                                                                  125                               1,0                               0,3                       1,5                               313
   Boční štípací kleště                   Špičatá hlava, jemné zkosení                                                               125                               1,0                                    -                       1,5                               314
   Boční štípací kleště                   Špičatá hlava, jemné zkosení                                                               125                               0,8                                    -                       1,5                               315
   Boční štípací kleště                   Oválná hlava, se zkosením                                                                   140                               1,5                               0,7                       2,0                               316
   Zahnuté střihače                        Rovná hlava, provoz ve vodorovném a svislém směru, jemné zkosení     120                               1,0                               0,4                       1,2                               317
   Špičaté štípací kleště                Tenké čelisti, jemné zkosení                                                                 130                               0,6                                    -                       0,8                               318

63210 313-315

63210 310

63210 311+316 63210 312

63210 317 63210 318

63210

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  Popis                             Provedení                                  Délka   Až po průměr drátu    Až po průměr drátu  Až po průměr drátu   Až po průměr drátu         63200            …
                                                                                                 mm      středně tvrdá mm                     tvrdá mm                 struna mm                     měď mm                 €                
   Ploché kleště                  -                                                                125                                        -                                         -                                       -                                        -                                 101
   Kulaté kleště                   -                                                                125                                        -                                         -                                       -                                        -                                 102
   Úzké ploché kleště       Hrot ohnutý o 30°                                 125                                        -                                         -                                       -                                        -                                 103
   Úzké ploché kleště       Přímý                                                       125                                        -                                         -                                       -                                        -                                 104
   Boční štípací kleště      Se zkosením                                          112                                      2                                    1,2                                  0,6                                        -                                 105
   Boční štípací kleště      Bez zkosení                                            112                                        -                                         -                                       -                                0,5-2                                 106
   Boční štípací kleště     Se zkosením a přídržnou pružinou     112                                      2                                    1,2                                  0,6                                        -                                 107
   Boční štípací kleště     Bez zkosení a přídržné pružiny           112                                        -                                         -                                       -                                0,5-2                                 108
   Čelní štípací kleště       Bez zkosení                                            112                                        -                                         -                                       -                                0,5-2                                 110

Přesné kleště na elektroniku a štípací kleště na elektroniku

0
Provedení
- Povrchy spár leštěné, fosfátované
- Těžké dvoudílné  potahy rukojetí a dvoulistová

otevírací pružina

Použití
Pro práci v elektronickém průmyslu a v jemné
mechanice.

Kvalita
Nástrojová ocel, indukčně kalené řezné hrany.

63200 100
Sada 6 ks v pouzdru na zip.

63200 101-104
Provedení
- DIN ISO 9655
- Tvrdost hlavy, kloubů 

a rukojetí HRC 44–48
- Tvrdost čepelí HRC 56–60.

63200 105-110
Provedení
- DIN ISO 9654
- Tvrdost hlavy, kloubů 

a rukojetí HRC 38-42
- Tvrdost čepelí HRC 62-65.

                                                                                                                Sada                
       Obsah                                                                                            63200            …
                                                                                                                       €                
             6 ks                                                                                                                               100

   Obsah sady             Provedení     Délka     Obj. č.
 1 Ploché kleště           -                       125 mm 63200 101
 1 Kulaté kleště            -                       125 mm 63200 102
 1 Úzké ploché kleště  Zahnutá o 30° 125 mm 63200 103
 1 Úzké ploché kleště  Přímé               125 mm 63200 104
 1 Boční štípací kleště se zkosením    112 mm 63200 105
 1 Boční štípací kleště bez zkosení     112 mm 63200 106 63200 11063200 10763200 105

63200 10463200 10363200 102

63200 100

63200 101

63200
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Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Kleště na elektroniku | Štípací kleště na elektroniku 

Boční štípací kleště na elektroniku
ß
Provedení
- Oválná hlava, kovově černá, bronzovaná, leštěná
- Ramena potažená červeným plastem
- Uzavřený kloub
- Dvojitá listová rozevírací pružina

Použití
Pro extrémně jemnou práci elektronikou.

Kvalita
C 60, indukčně kalené řezné hrany.

63250 101
Provedení
- Se zkosením

63250 102
Provedení
- Bez fazetky

63250

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     Až po průměr drátu          Až po průměr drátu       Až po průměr drátu        Až po průměr drátu        Tloušťka hlavy        Šířka hlavy      Délka                   63250            …
                    struna mm                           tvrdá mm                     měkká mm                          měď mm                           mm                    mm         mm                           €                
                                      0,4                                      0,6                                   1,0                                     1,2                                 7,5                          11           115                                   101
                                          -                                          -                                   1,0                                     1,2                                 7,5                          11           115                                   102

63250

                                                                                                                                                                                        
    Verze                                                                                 Délka                                                      63211            …
                                                                                               mm                                                                 €                
     Špičaté čelisti, bez řezu (hladké)                                         130                                                                                       101
     Špičaté krátké čelisti, bez řezu (hladké)                            130                                                                                       102
     Ploché čelisti, bez řezu (hladké)                                          130                                                                                       103
     Kulaté čelisti, bez řezu (hladké)                                      130                                                                              104
     Špičaté dlouhé čelisti, s řezem                                       155                                                                              105

63211 1010
Provedení
- Dvoudílná rukojeť s měkkým, protiskluzným

termoplastovým materiálem
- S ochranou proti sklouznutí
- Integrované dvojité listové pružiny
- Uchopovací kleště nemají žádnou řeznou hranu, 

a proto nejsou indukčně kalené
- Přesný uzavřený kloub, prostrčený 

(není vyžadováno další nastavení)
- Řezné hrany indukčně kalené

Použití
Pro práci v oblasti elektroniky a telekomunikací 
a rovněž v oblasti jemné mechaniky, opravárenství 
a oblastech s rizikem elektrického výboje (ESD).
Ochrana EGB podle normy DIN EN 100 015.

Špičaté ESD kleště na elektroniku63211

63211 104 63211 105

Boční štípací kleště na elektroniku ze slinutého karbidu ESD63212

0
Provedení
- S řeznou hranou ze slinutého karbidu
- Dvoudílná rukojeť s měkkým, protiskluzným

termoplastovým materiálem
- S ochranou proti sklouznutí
- Integrované dvojité listové pružiny
- Kleště s čepelemi ze slinutého karbidu nejsou 

indukčně kalené
- Přesný uzavřený kloub, prostrčený 

(není vyžadováno další nastavení)
- Řezné hrany indukčně kalené

Použití
Pro extrémní požadavky v leteckém průmyslu.
Zejména pro tuhé niklové, elektrodové, diodové 
a strunové dráty. Pro práci v oblasti elektroniky 
a telekomunikací a rovněž v oblasti jemné mechani-
ky, opravárenství a oblastech s rizikem elektrického
výboje (ESD). Ochrana EGB podle normy DIN EN
100 015.

                                                                                                                                                                                                                                       
     Provedení                                      Délka       Až po průměr drátu      Až po průměr drátu     Až po průměr drátu        63212            …
                                                                 mm          středně tvrdá mm                       tvrdá mm                    struna mm              €                
     Oválná hlava, se zkosením   125                              2,0                              1,0                             0,6                              101

63212 101

63211 102 63211 103
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Boční štípací kleště na elektroniku
ß
Provedení
- Úzká hlava, špičatá, kovově černá, bronzovaná,

leštěná
- Ramena potažená červeným plastem
- Uzavřený kloub, dvoulistová rozevírací pružina

Použití
Pro extrémně jemnou práci elektronikou.

Kvalita
C 60, indukčně kalené řezné hrany.

63252 101
Provedení
- S polovičním zkosením

63252 102
Provedení
- Bez fazetky

63252

                                                                                                                                                                                       
Až po průměr drátu    Až po průměr drátu      Až po průměr    Tloušťka          Šířka   Délka        63252            …

                  tvrdá mm                  měkká mm    drátu měď mm   hlavy mm   hlavy mm     mm               €                
                                  0,4                                1,0                        1,0               10                 11        115                          101
                                      -                                1,0                        1,0               10                 11        115                          102

63252

Boční přídržné štípací kleště na elektroniku
ß
Provedení
- Oválná hlava, s držákem drátu, malé zkosení, 

kovově černá, bronzovaná, leštěná
- Ramena potažená červeným plastem
- Uzavřený kloub
- Dvojitá listová rozevírací pružina

Použití
Pro extrémně jemnou práci elektronikou.

Kvalita
C 60, indukčně kalené řezné hrany.

63255

                                                                                                                                                                                      
Až po průměr drátu  Až po průměr drátu    Až po průměr   Tloušťka         Šířka         Délka        63255            …
                tvrdá mm                 měkká mm  drátu měď mm            mm  drátu mm   hlavy mm               €                
                               0,4                                   1,2                      1,2                7,5                11               115                               101

63255

Čelní zahnuté štípací kleště na elektroniku
ß
Provedení
- Oválná hlava, s držákem drátu, malé zkosení, 

kovově černá, bronzovaná, leštěná
- Ramena potažená červeným plastem
- Uzavřený kloub
- Dvojitá listová rozevírací pružina

Použití
Pro extrémně jemnou práci elektronikou.

Kvalita
C 60, indukčně kalené řezné hrany.

63258

                                                                                                                                                                                       
   Až po průměr drátu          Až po průměr drátu         Tloušťka               Šířka      Délka                63258            …
                  měkká mm                            měď mm       hlavy mm       hlavy mm          mm                       €                
                                    1,2                                      1,4                         7                      10           115                                        101

63258

63270 10363270 102

63270 101

Boční štípací kleště na elektroniku, DIN ISO 9654

:
Provedení
- Velmi úzký tvar
- Úzká hlava, bronzovaná, s antireflexním povrchem
- Rukojeti s plastovou objímkou
- Záchytná dvoulistová rozevírací pružina bez tření

Použití
Pro extrémně jemnou práci na elektronických
součástkách.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel, indukčně kalené
přesné řezné hrany. Přibl. 64 HRC

63270 101
Provedení
- Se zkosením

63270 102
Provedení
- Se zkosením a svěrkou na drát

63270 103
Provedení
- S malým zkosením, pro štípání v úrovni povrchu

                                                                                                                                                                                                                                        
 Až po průměr drátu       Až po průměr drátu     Až po průměr drátu      Až po průměr     Tloušťka           Šířka   Délka      63270            …
             struna mm                        tvrdá mm                   měkká mm    drátu měď mm    hlavy mm    hlavy mm       mm            €                
                  0,4                               0,6                          1,0                  1,3             6,5          10,5   125                       101
                  0,4                               0,6                          1,0                  1,3             6,5          10,5   125                       102
                  0,3                               0,4                         0,9                  1,3             6,5          10,5   125                       103

63270



63.863.8

Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Štípací kleště na elektroniku │ Štípací kleště ESD

                                                                                                                                                                                       
Až po průměr drátu    Až po průměr drátu       Až po průměr      Tloušťka          Šířka  Délka      63271            …
                 tvrdá mm                  měkká mm     drátu měď mm     hlavy mm   hlavy mm     mm              €                
                                0,6                                     1,2                          1,6                   7,5              11,0       115                             100
                                0,6                                     1,2                          1,6                   7,5              11,0       115                             101
                                     -                                     1,0                          1,3                   7,0              11,0       115                             102
                                0,5                                     1,0                          1,3                   7,5              11,0       115                             103
                                     -                                         -                          0,8                   6,0                9,5       115                             105
                                     -                                1,3                          1,6                   9,5              15,0       130                             107
                                     -                                         -                             2,5                   9,0              14,5       125                             106

63271 100

63271 101

63271 102

63271 103

63271 105

Boční štípací kleště na elektroniku

:
63271 100-105+107
Provedení
- S dvoubarevnými, vícedílnými kryty rukojetí.
- Robustní uzavřený kloub bez vůle
- Dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké

rovnoměrné rozevírání
- Vysoce lesklý povrch poskytuje ve spojení

s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou
ochranu proti korozi – žádné poruchy v obvodu
způsobené olupováním chromovaných částí.

- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji.

Použití
Přesné kleště pro extrémně jemné štípání, 
např. v elektronice a jemné mechanice.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel, kalená v oleji 
a žíhaná.

63271 100
Provedení
- Kruhová hlava, s malým zkosením
- Tvrdost čepele přibl. 62 HRC

63271 101
Provedení
- Kruhová hlava, se zkosením
- Tvrdost čepele přibl. 62 HRC
- Se svěrkou na drát – nehrozí nekontrolovaný

pohyb kusů drátu

63271 102
Provedení
- Kulatá hlava, bez zkosení
- Tvrdost čepele přibl. 57 HRC

63271 103
Provedení
- Špičatá hlava, s malým zkosením
- Tvrdost čepele přibl. 62 HRC

63271 105
Provedení
- Špičatá mini hlava, s malým zkosením
- Tvrdost čepele přibl. 62 HRC

63271 107
Provedení
- Špičatá hlava, bez zkosení
- Tvrdost čepele přibl. 62 HRC

63271 106
Provedení
- Překryvný kloub
- S dvoubarevnými, vícedílnými kryty rukojetí.
- S ostrými a přesnými řeznými hranami pro měkké

dráty, tvrdé dráty a strunové dráty
- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Tvrdost čepele přibl. 63 HRC
Kvalita
Vanadová elektrikářská ocel, kovaná, kalená
v oleji

63271

63271 106

63271 107

Boční štípací kleště na elektroniku ESD

:
Provedení
- Elektricky vodivé provedení – antistatické
- Přesný uzavřený kloub, prostrčený
- Dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké 

rovnoměrné rozevírání
- Vysoce lesklý povrch poskytuje ve spojení

s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou
ochranu proti korozi – žádné poruchy v obvodu
způsobené olupováním chromovaných částí.

- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, 
tvrdost řezné hrany přibl. 62 HRC

- Rukojeti s dvoubarevnými, vícedílnými 
kryty rukojetí, černé/šedé.

Použití
Přesné kleště pro extrémně jemné štípání 
např. v elektronice a jemné mechanice.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel, 
plně kovaná, kalená v oleji.

63272 101
Provedení
- Kulatá hlava, s malým zkosením

63272 102
Provedení
- Špičatá hlava, bez zkosení

63272 107
Provedení
- Špičatá mini hlava, s malým zkosením

63272 101

                                                                                                                                                                                      
   Až po průměr drátu    Až po průměr drátu      Až po průměr     Tloušťka          Šířka   Délka    63272            …
                    tvrdá mm                   měkká mm    drátu měď mm    hlavy mm   hlavy mm      mm            €                
                                   0,6                                     1,2                         1,6                  7,5               11,0        115                            101
                                        -                                     0,8                         1,3                  7,0               11,0        115                           102
                                        -                                         -                            0,8                 6,0                9,5        115                           107

63272 102

63272 107

63272
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:
Provedení
- Odolná konstrukce, leštěná
- Rukojeti s plastovou objímkou
- Uzavřený kloub

- Záchytná dvoulistová rozevírací pružina bez tření
- Se svěrkou na drát a zkosením
Kvalita
Speciální nástrojová ocel, řezné hrany doda-
tečně indukčně kalené, přibl. 62 HRC.

Boční štípací kleště na elektroniku, DIN ISO 9654
63273

                                                                                                                                                                                      
  Až po průměr drátu    Až po průměr drátu      Až po průměr      Tloušťka          Šířka  Délka     63273            …
                   tvrdá mm                  měkká mm    drátu měď mm     hlavy mm   hlavy mm     mm             €                
                                  0,6                                     1,2                         1,6                    7,5                  11       115                            101

63273

                                                                                                                                                                                        
 Až po průměr drátu   Až po průměr drátu       Až po průměr    Tloušťka           Šířka  Délka     63274            …
                  tvrdá mm      středně tvrdá mm  drátu měkká mm   hlavy mm    hlavy mm      mm             €                
                                     -                                        -                             1,3                 7,0               10,5       115                            101
                             0,6                                1,0                          2,0               7,5              11,0       115                          102

Čelní (zahnuté) štípací kleště na elektroniku DIN/ISO 9654

:
Provedení
- Hlava s vysoce lesklým povrchem
- Rukojeti s dvoubarevnými, vícedílnými kryty
- Přesný uzavřený kloub, prostrčený
- Dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké 

rovnoměrné rozevírání
- Vysoce lesklý povrch poskytuje ve spojení

s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou
ochranu proti korozi – žádné poruchy v obvodu
způsobené olupováním chromovaných částí.

Použití
Přesné kleště pro extrémně jemné štípání, 
např. v elektronice a jemné mechanice.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji.
Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, 
přibl. 56 HRC

63274 101
Čelní zahnuté štípací kleště
Provedení
Krátká hlava, bez zkosení, úhel řezné hrany 27°.

63274 102
Čelní štípací kleště
Provedení
Se zkosením, úhel řezné hrany 90°.

63274 101

63274 102

63274

                                                                                                                                                                                      
   Až po průměr drátu     Až po průměr drátu   Až po průměr drátu     Délka    Délka čelisti          63275            …
                  struna mm        středně tvrdá mm                  měkká mm        mm                  mm                 €                
                                        -                                      1,0                         0,2-1,6         125                      9,0                                  101
                                        -                                      1,0                         0,2-1,6         125                      9,0                                 102
                                        -                                     0,6                         0,2-1,0         125                      5,5                                  103
                                    0,6                                      1,2                         0,2-1,6         125                      9,0                                 105
                                    0,6                                      1,2                         0,2-1,6         125                      9,0                                 106
                                        -                                          -                             0,2-1,0         125                      9,0                                  107

Boční štípací kleště na elektroniku Super Knips® DIN/ISO 9654

:
Provedení
- Rukojeti s dvoubarevnými, vícedílnými kryty
- Kloub bez vůle
- Broušené, velmi ostré řezné hrany bez zkosení pro

štípání v rovině
- S rozevírací pružinou a omezovačem rozevření

63275 101-103
Provedení
- Nezakrytá hlava
Použití
Na měkké dráty.
Kvalita
Nerezová ocel.
Řezná hrana tvrdost přibl. 54 HRC.

63275 102
Provedení
- Se svěrkou na drát

63275 103
Provedení
- Řezná hrana pod úhlem 60°

63275 105-106
Provedení
- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Hlava bronzovaná
- Antireflexní

Kvalita
Speciální nástrojová ocel.
Řezná hrana tvrdost přibl. 64 HRC.

63275 105
Použití
Na tvrdé a měkké dráty.

63275 106
Provedení
- Se svěrkou na drát
Použití
Na tvrdé a měkké dráty. 
Vhodné i pro štípání optických
kabelů.

63275 107
Provedení
- Kloub s nýtem z nerez oceli
- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Extrémně hladký chod pro práci bez únavy
- S úzkou hlavou
Použití
Pro extrémně jemné štípání, např. v elektronice 
a jemné mechanice.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel, bronzovaná.
Řezná hrana tvrdost přibl. 60 HRC.

63275 102 63275 103

63275 105 63275 106

63275 101

63275

63275 107
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Štípací kleště na elektroniku │ Elektronické kleště

Boční štípací kleště na elektroniku

x
Provedení
- Kryty rukojetí z celulózového acetátu
- Niklovaná a chromovaná, leštěná do vysokého

lesku
- Velmi úzký tvar
- Špičaté čelisti
- S upínací pružinou
- Bez fazetky

Kvalita
Speciální ocel SKF,
Indukčně kalené břity.

63288

                                                                                                                                                                                      
  Až po průměr drátu     Až po průměr drátu     Délka                                                                       63288            …
                   tvrdá mm                       měď mm        mm                                                                               €                
                            -                                     1,0       110                                                                              103

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
       Provedení                                                                                          Až po průměr drátu             Až po průměr drátu                Délka                                   63285            …
                                                                                                                                       tvrdá mm                               měď mm                   mm                                           €                
         Velmi úzký tvar, řezná hrana pod úhlem 12°, se zkosením                                             0,25                                            1,25                   110,0                                                              102
         Úzký tvar, zaoblená hlava, se zkosením                                                                               0,50                                            1,25                   110,0                                                              104
         Model pro vysoké zatížení, řezná hrana pod úhlem 12°, se zkosením                        0,70                                            1,60                  125,0                                                              106
         Model pro vysoké zatížení, řezná hrana pod úhlem 12°, bez zkosení                                 -                                            1,60                  125,0                                                              107

x
Provedení
- Kryty rukojetí z celulózového acetátu
- Niklovaná a chromovaná, leštěná do vysokého

lesku
- S rozevírací pružinou
- Šroubový kloub bez opotřebení

Kvalita
Speciální ocel SKF, 
řezné hrany indukčně kalené.

Boční štípací kleště na elektroniku 
63285

63285

63288

                                                                                                                                                                            Bez svěrky na drát                           Se svěrkou na drát                
   Až po průměr drátu  Až po průměr drátu      Až po průměr drátu        Tloušťka           Šířka   Délka                              63276            …                                   63276            …
                    tvrdá mm                 měkká mm                        měď mm      hlavy mm    hlavy mm       mm                                      €                                                           €                
                                        -                                   1,0                                  1,6                    7,5               13,5       125                                                         101                                                              106
                                    0,6                                   1,2                                  1,6                    7,5               13,5       125                                                        105                                                              107

Boční štípací kleště ESD Super-Knips

:
Provedení
- Elektricky vodivé rukojeti, –antistatické
- Rukojeti s dvoubarevnými, vícedílnými 

kryty rukojetí, černé/šedé.
- Broušené, velmi ostré řezné hrany bez zkosení

pro štípání v rovině
- Přesný tvar hrotů také pro štípání drátů od

průměru 0,2 mm
- Kloub s nýtem z nerez oceli
- Extrémně hladký chod pro práci bez únavy
- S rozevírací pružinou a omezovačem rozevření

Použití
Přesné kleště pro extrémně jemné štípání, 
např. v elektronice a jemné mechanice.

63276 101
Provedení
- Nerezová ocel INOX
- Tvrdost čepele přibl. 54 HRC
- Speciální nástrojová ocel, leštěná

63276 105
Provedení
- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Tvrdost čepele přibl. 64 HRC
- Speciální nástrojová ocel, bronzovaná

63276 106
Provedení
- Nerezová ocel INOX
- Tvrdost čepele přibl. 54 HRC
- Speciální nástrojová ocel, leštěná
- Se svěrkou na drát – nehrozí nekontrolovaný 

pohyb kusů drátu

63276 107
Provedení
- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Tvrdost čepele přibl. 64 HRC
- Speciální nástrojová ocel, bronzovaná
- Se svěrkou na drát – nehrozí nekontrolovaný 

pohyb kusů drátu

63276 101

63276 105

63276

63276 106

63276 107
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Boční štípací kleště na elektroniku
J
Provedení
- Špičaté čelisti
- Černě bronzováno

- Přesný překládaný kloub 
se šroubovým spojem

- Plastové kryty rukojetí
- S rozevírací pružinou

Kvalita
Vysoce legovaná 
ložisková ocel

63292

                                                                                                                                                                                       
      Provedení              Až po průměr drátu                        Délka                                                    63292            …
                                                          měď mm                           mm                                                            €                
       Se zkosením                                           1,25                       110                                                              201
       S jemným zkosením                             1,25                               110                                                                                  200
       Bez zkosení                                             1,00                       110                                                              202

Boční štípací kleště na elektroniku
J
Provedení
Špičaté, vroubkované čelisti
- Černě bronzováno

- Přesný překládaný kloub se 
šroubovým spojem

- Plastové kryty rukojetí 
- S rozevírací pružinou

Kvalita
Vysoce legovaná 
ložisková ocel

63293

                                                                                                                                                                                       
      Provedení              Až po průměr drátu                        Délka                                                    63293            …
                                                         Měď, mm                           mm                                                            €                
       S malým zkosením                                  1,0                               110                                                              102
       Bez zkosení                                               0,8                               110                                                              103

63292

63293

Boční štípací kleště na elektroniku

J
Provedení
- Oválné čelisti
- Černě bronzováno

- Přesný překládaný kloub se 
šroubovým spojem

- Plastové kryty rukojetí
- S rozevírací pružinou

Kvalita
Vysoce legovaná 
ložisková ocel

63295

                                                                                                                                                                                       
      Provedení              Až po průměr drátu          Až po průměr drátu          Délka                        63295            …
                                        Pružinová ocel mm                            měď mm             mm                               €                
     Se zkosením                                             0,4                                         1,60        112,5                                       101
     S malým zkosením                                       -                                         1,60        112,5                                       102
     Bez zkosení                                                    -                                         1,25        112,5                                       103

63295

Boční štípací kleště na elektroniku
J
Provedení
- Oválné čelisti
- Černě bronzováno

- Přesný překládaný kloub se 
šroubovým spojem

- Plastové kryty rukojetí
- S rozevírací pružinou

Kvalita
Vysoce legovaná 
ložisková ocel

63296

                                                                                                                                                                                       
      Provedení              Až po průměr drátu          Až po průměr drátu          Délka                        63296            …
                                                      Struna mm                            měď mm             mm                               €                
     Se zkosením                                             0,4                               2,0           125                                       101
     S malým zkosením                                       -                               2,0           125                                       102
     Bez zkosení                                                    -                               1,6           125                                       103

63296

Boční štípací kleště na elektroniku
J
Provedení
- Špičaté čelisti
- Černě bronzováno

- Přesný překládaný kloub se 
šroubovým spojem

- Plastové kryty rukojetí
- S rozevírací pružinou

Kvalita
Vysoce legovaná 
ložisková ocel

63297

                                                                                                                                                                                      
      Provedení              Až po průměr drátu          Až po průměr drátu          Délka                        63297            …
                                        Pružinová ocel mm                            měď mm             mm                               €                
       Se zkosením                                             0,4                                           2,0              125                                       101

63297

                                                                                                                                                                                     
       Provedení            Až po průměr drátu                        Délka                                                    63298            …
                                                         Měď, mm                           mm                                                            €                
         S malým zkosením                                0,8                     117,5                                                              103

Čelní zahnuté štípací kleště na elektroniku
J
Provedení
- Černé čelisti, bronzované
- S malým zkosením, zahnuté pod úhlem 45°

- Přesný překládaný kloub se 
šroubovým spojem

- Plastové kryty rukojetí
- S rozevírací pružinou

Kvalita
Vysoce legovaná 
ložisková ocel

63298

63298
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       Provedení                                           Až po průměr drátu      Až po průměr drátu    Až po průměr drátu      Délka    63301            …
                                                                                        tvrdá mm                   střední mm                  měkká mm         mm              €                    
         Kulatá hlava s velmi malým zkosením                               0,7                                      1,3                             0,2-1,7          125                             101
       Kulatá hlava bez zkosení                                                             -                                       1,0                             0,1-1,7          125                             102
       Špičatá hlava s velmi malým zkosením                             0,6                                       1,1                             0,2-1,5          125                             103
       Ploché, široké čelisti                                                                    -                                           -                                         -          135                             107

Štípací kleště na elektroniku | Kleště na elektroniku | Štípací kleště ESD | Kleště ESD

Uchopovací kleště a přesné boční štípací kleště na elektroniku ESD

:
63301 101-103
Přesné boční štípací kleště na elektroniku ESD
Provedení
- Kleště s malým zkosením pro přesné stříhání 

i na citlivých elektronických součástkách
- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Tvrdost čepele přibl. 64 HRC
- Elektricky vodivé provedení, antistatické
- Dvoubarevné vícesložkové kryty rukojetí ESD

Použití
Pro extrémně jemné řezání, např. v elektronice 
a jemné mechanice. Provedení bez zkosení 
pro štípání v rovině.

Kvalita 
Z chrom-vanadiové ložiskové oceli, 
bronzovaná hlava.

63301 107
Přesné uchopovací ESD kleště na elektroniku
Provedení
- Elektricky vodivé, antistatické
- Dvoubarevné vícesložkové kryty rukojetí ESD
- Hladce broušené uchopovací plochy
- Jemné zakulacené hrany

Použití
Pro montážní práce, např. v elektronice a jemné
mechanice. Pro uchopování, držení a ohýbání. 

Kvalita 
Z chrom-vanadiové ložiskové oceli, 
bronzovaná hlava.

63301 101

63301 107

63301 10363301 102

63301

Přesné boční štípací kleště na elektroniku DIN ISO 9654/9655

:
Provedení  
- Ergonomický dvoudílný potah rukojetí
- S rozevírací pružinou
- Přesně broušené styčné plochy
- Velmi přesně broušené, ostré řezné hrany 

s velmi malým zkosením pro přesné řezy 
na citlivých elektronických součástkách

- Řezné hrany dodatečně indukčně kalené
- Tvrdost řezné hrany přibl. 64 HRC

Aplikace
Pro extrémně jemné řezání, např. v elektronice 
a jemné mechanice. Provedení bez zkosení 
pro štípání v rovině.

Kvalita 
Z kované chrom-vanadiové ložiskové oceli. 

                                                                                                                                                                                                                                      
       Provedení                                Až po průměr drátu      Až po průměr drátu       Až po průměr drátu          Délka        63299            …
                                                                            tvrdá mm                   střední mm                     měkká mm             mm                  €                    
         Kulatá hlava s jemným zkosením                           0,7                                      1,3                                0,2-1,7               125                                  101
         Špičatá hlava s jemným zkosením                         0,6                                       1,1                                0,2-1,5               125                                  103
         Miniaturní hlava bez zkosení                                         -                                      0,8                             0,1-1,3               120                               106

63299 101

63299 103 63299 106

63299
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Uchopovací kleště na elektroniku a ESD

:
Provedení
- Přesný uzavřený kloub, prostrčený
- Hladce broušené uchopovací plochy
- Hrany jsou pečlivě zbaveny otřepů
- Dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké 

rovnoměrné rozevírání
- Vysoce lesklý povrch poskytuje ve spojení

s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou
ochranu proti korozi – žádné poruchy v obvodu
způsobené olupováním chromovaných částí.

- Rukojeti s dvoubarevnými, vícedílnými kryty.

Použití
Přesné kleště pro extrémně jemné montážní práce, 
např. v elektronice a jemné mechanice, pro uchopo-
vání, držení a ohýbání.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel, kalená v oleji 
a žíhaná.

63315 101
- Ploché, široké čelisti

63315 102
- Ploché, kulaté čelisti

63315 103
- Kulaté, špičaté čelisti

63315 104
- Zahnuté (45°), ploché, kulaté čelisti

63315 105
- Rovné čelisti

63315 106
- Zahnuté čelisti

63316 101
- Elektricky vodivé provedení – antistatické
- Ploché, široké čelisti

63316 102
- Elektricky vodivé provedení – antistatické
- Ploché, kulaté čelisti

63316 103
- Elektricky vodivé provedení – antistatické
- Kulaté, špičaté čelisti

63316 104
- Elektricky vodivé provedení – antistatické
- Zahnuté (45°), ploché, kulaté čelisti

63315 101

                                                                                                                                                                ESD                
            Délka                                                                                                 63315            …              63316            …
               mm                                                                                                         €                                      €                
                  115                                                                                                                                     101                                       101
                  115                                                                                                                                    102                                       102
                  115                                                                                                                                     103                                       103
                  115                                                                                                                                    104                                       104
                  145                                                                                                                                     105                                             
                  145                                                                                                                                     106                                             

63316 101

63315 102 63315 103

63315 104

63316 102 63316 103

63316 104

63315 - 63316

63315 106

63315 105

ß
Provedení
- Hladké čelisti, kovově černé, leptané, leštěné
- Ramena potažená červeným plastem
- Uzavřený kloub
- Dvojitá listová rozevírací pružina

Kvalita
C 45.

Ploché kleště na elektroniku

63320 101

                                                                                                                                                                                       
      Čelisti                          Délka čelisti                Celková délka                                                       63320            …
                                                         mm                                 mm                                                               €                
       krátké                                                23                                      120                                                                 101
       dlouhé                                               40                                      145                                                                                     102

63320 102

63320

Špičaté kleště na elektroniku
ß
Provedení
- Hladké čelisti, kovově černé, leptané, leštěné
- Ramena potažená červeným plastem
- Uzavřený kloub 
- Dvojitá listová rozevírací pružina

Kvalita
C 45.

63323 101

                                                                                                                                                                                       
      Čelisti                          Délka čelisti                Celková délka                                                       63323            …
                                                        mm                                 mm                                                               €                
     krátké                                                23                                      120                                                                 101
     dlouhé                                               38                                      145                                                                 102
     Tvar jehly, dlouhý                          38                                      145                                                                 104
     Zahnutá o 45°                                 23                                      120                                                                 105

63323 102

63323 104 63323 105

63323
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Kleště na elektroniku ESD | Štípací kleště na elektroniku | Pinzety

       Obsah sady                                      Provedení                                                      Délka
  1  Uchopovací kleště                           Ploché, široké čelisti                                         115 mm
  1  Uchopovací kleště                           Ploché, kulaté čelisti                                         115 mm
  1  Uchopovací kleště                           Ploché, kulaté čelisti, zahnuté o 45°                115 mm
  1  Boční štípací kleště                         Kulatá hlava s malým zkosením                       120 mm
  1  Boční štípací kleště                         Špičatá hlava s malým zkosením                     115 mm
  1  Zahnuté čelní štípací kleště            S malým zkosením                                           115 mm

Sada kleští na elektroniku ESD

:
Provedení
- V pouzdře z umělé kůže
- S přesným uzavřeným kloubem a záchytnou, 

dvojitou pružinou s nízkým třením
- S dvoubarevnými vícedílnými kryty rukojetí, 

elektricky vodivé

Použití
Pro práci v oblasti elektroniky a telekomunikací 
a rovněž v oblasti jemné mechaniky, opravárenství 
a oblastech s rizikem elektrického výboje (ESD).

63355

                                                                                                                                                                                       
       Obsah                                                                                                                                            63355            …
                                                                                                                                                                      €                
         6 ks                                                                                                                                                                                     101

63355

Boční štípací kleště na elektroniku, DIN ISO 5749
63380

                                                                                                                                                                                       
      Provedení    Až po průměr drátu      Délka     Tloušťka/šířka hlavy                                       63380            …
                                                měď mm          mm                                 mm                                               €                
       Se zkosením                            0,3-1,5           120                                 6,8/11                                                                    101
       Jemné zkosení                        0,3-1,5           120                                 6,8/11                                                                   102

Zahnuté čelní štípací kleště na elektroniku DIN ISO 5748

x
Provedení
- Pobronzováno
- Počítačově broušené řezné hrany a čelisti
- S rozevírací pružinou

Použití
Pro práci v oblasti jemné mechaniky, elektroniky 
a telekomunikace.

Kvalita
Vysoce výkonná nástrojová ocel, indukčně
kalené řezné hrany 58–60 HRC.

63385

                                                                                                                                                                                       
      Provedení    Až po průměr drátu      Délka     Tloušťka/šířka hlavy                                       63385            …
                                                měď mm          mm                                 mm                                               €                
       Jemné zkosení                     0,3-1,25           119                                 6,8/10                                                                   101

63380

63385

x
Provedení
- Oválné čelisti
- Pobronzováno
- Počítačově broušené řezné hrany a čelisti
- S rozevírací pružinou a upínacími pružinami, které 

přidržují stříhané části drátu

Použití
Pro práci v oblasti jemné mechaniky, elektroniky 
a telekomunikace.

Kvalita
Vysoce výkonná nástrojová ocel, indukčně
kalené řezné hrany 58–60 HRC.
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Univerzální pinzeta
ß
Kvalita
Poniklovaná ocel.

63403 101-102
Citlivý, kulatý, 3mm vroubkovaný hrot, rovný.

63403 103
Potažené plastem až ke hrotu, červené.

63405 101
Citlivý 1,5mm tenký hrot , vroubkovaný s vodicím
kolíkem, zahnutý.

63405 102
Potažené plastem až ke hrotu, červené, bez
vodicího kolíku

63403 101-102

                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                               63403            …              63405            …
                 mm                                                                                                       €                                      €                
              120                                                                                                                                   101                                             
              145                                                                                                                                   102                                             
              145                                                                                                                                   103                                             
                    155                                                                                                                                                                                101
                    155                                                                                                                                                                                102

63403 103

63405 101

63405 102

63403 - 63405

Pinzeta přesná
ß
Provedení
- Citlivě odpružené
- Široké čelisti
- Jemné dlouhé hroty

63410 101
Kvalita
Poniklovaná ocel.

63410 102
Kvalita
Nerezová ocel, nemagnetická.

63410                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                                                                       63410            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              130                                                                                                                                                                                101
              130                                                                                                                                                                                102

Přesné pinzety, Touch Point
ß
Provedení  
- Touch Point = ergonomické úchopy, které

snižují požadovanou sílu přibližně o 33 %.
Menší ohybové síly na hrotu pinzety a držených
součástech

- Výhoda při práci s omezeným zorným polem
(pracovní lupy, mikroskopy): Pinzetu lze přidat, aniž
byste se museli dívat, okamžitě naleznete správný
úchop

63412 101
Hodinářské pinzety 
Provedení  
- Rovné, dlouhé tenké hroty, matné provedení 

s antireflexním povrchem

63412 102 
Pinzeta přesná 
Provedení  
- Ploché, dlouhé tenké hroty, matné provedení 

s antireflexním povrchem

63412 103 
Pinzety na elektroniku 
Provedení  
- Zakřivené tenké dlouhé hroty s ohnutím v roli,

antireflexní matný povrch

63412 101

                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                                                                       63412            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    108                                                                                                                                                                                101
                    130                                                                                                                                                                                102
                    122                                                                                                                                                                                103

63412 102

63412 103

63410

63412

Sady pinzet
ß
Provedení
V pouzdře z umělé kůže, délka asi 145 mm.

Kvalita
Nerezová ocel, antireflexní.

63400 201

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     63400…     201       202
   1 osazovací pinzeta na svislé součásti                                                                                                       X           X
   1 osazovací pinzeta na vodorovné součásti                                                                                               X           X
   1 osazovací pinzeta na úhlopříčné součásti                                                                                               X           X
   1 osazovací pinzety na ploché součásti                                                                                                     X           X
   1 odpájecí pinzeta s uchopovačem pro vytahování zaseknutých součástí                                                X           X
   1 uchopovací kleště na ploché součásti, jako jsou destičkové kondenzátory atd.                                     X           
   1 studená pinzeta, studené čelisti z mědi, nemagnetické                                                                          X           
   1 pinzeta pro jemnou mechaniku, s dutým hrotem, přímá                                                                                     X
   1 pinzeta pro jemnou mechaniku, plochá, jemný zužující se hrot, rovná                                                              X
   1 špičatá pinzeta, s vroubkovanou zadní částí a hroty, rovná                                                                                 X
   1 uchopovací kleště, konstrukce pro vysoké zatížení, zaoblené konce úchopu, hrubé zuby, rovné                    X           
   1 montážní pinzeta, s vodicím kolíkem, vroubkovaná uchopovač, zahnutá                                                            X
                                                                                                                                                                                       
            Obsah                                                                                                                                       63400            …
                                                                                                                                                                      €                
             7 ks                                                                                                                                                                                201
            10 ks                                                                                                                                                                                202

63400 202

63400
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Pinzeta

Přesné pinzety ESD
ß
63417 101 
Hodinářská pinzeta ESD 
Provedení
- Zahnutá
- Jemné hroty
- Antistatické

63417 102 
Pinzeta na elektroniku ESD 
Provedení
- Špičatá
- Antistatické

63417 103 
Pinzeta na elektroniku ESD 
Provedení
- Ohnutí v roli
- Antireflexní matné provedení
- Antistatické 

63417 101

                                                                                                                                                                                       
           Délka                                                                                                                                           63417            …
              mm                                                                                                                                                  €                
                108                                                                                                                                                                                    101
                120                                                                                                                                                                                   102
                122                                                                                                                                                                                   103

63417 102

63417 103

63417

Pájecí pinzeta s křížovým zajištěním
ß
Kvalita
Poniklovaná ocel.

63420
Provedení
- Široký hrot ve tvaru špachtle
- Rovná a vroubkovaná

63425
Provedení
- Jemný hrot, zahnutý
- Plastová ochrana proti odvodu tepla

63430
Provedení
- Rovný, široký hrot, zaoblený
- Pájené měděné čelisti, rozptyl tepla

63420

                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                       63420            …              63425            …              63430            …
                 mm                                                               €                                      €                                      €                
              160                                                                                     101                                       101                                       101

63425

63430

Přesná hodinářská pinzeta

x
Provedení
- Citlivě odpružené
- Kalená pružina a hroty
- Nerezavějící

63450 101
Provedení
- Nemagnetická
- Rovná, špičatá
Kvalita
Speciální ocel.

63450 108
Provedení
- Zahnutý hrot
Kvalita
Austenitická ocel.

63450 101

                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                                                                       63450            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              120                                                                                                                                                                                101
              105                                                                                                                                                                                108

63450 108

63420 - 63430

63450

ß
Provedení  
- Extrémně lehká
- Elektricky vodivé provedení
- Velká mechanická odolnost
- Odolnost proti korozi při vystavení agresivním

kyselinám
- 100 % antimagnetická
- Antireflexní matné provedení
Kvalita 
Titan, nerezavějící. 

63415 101 
Titanová pinzeta na elektroniku 
Provedení
- Špičatá

63415 102 
Univerzální titanová pinzeta 
Provedení
- Špičatá, zahnutá
- Jemné provedení, s kolíkem

63415 103 
Titanová hodinářská pinzeta 
Provedení
- Přímý tvar
- Jemné hroty

Titanová pinzeta na elektroniku

63415 101

                                                                                                                                                                                       
           Délka                                                                                                                                           63415            …
              mm                                                                                                                                                  €                
                120                                                                                                                                                                                    101
                155                                                                                                                                                                                   102
                108                                                                                                                                                                                   103

63415 102

63415 103

63415
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       Verze                                                                             Délka                                                       63465            …
                                                                                                 mm                                                               €                
      Leštěná a poniklovaná                                                          120                                                                 101
      Leštěná a poniklovaná                                                          145                                                                 102
      Leštěná a poniklovaná                                                         200                                                                 103
      Nerezavějící, nemagnetická                                                145                                                                 105
      Potažená plastem až ke hrotu, červená                           120                                                                 106
      Potažená plastem až ke hrotu, červená                           145                                                                 107
      Potažená plastem až ke hrotu, červená                          200                                                                 108

Pinzeta na jemnou mechaniku

x
Provedení
- Citlivě odpružené
- Kalená pružina a hrot
- Zaoblené čelisti s jemnými zuby

Kvalita
Speciální ocel.

63465 101-105

63465 106-108

Pinzeta přesná

x
Kvalita
Speciální ocel.

63470
Model College
Provedení
- Ohnutá strana
- Jemné vroubkování
- Kalený hrot

63470 103
Provedení
- Nerezavějící
- Nemagnetická

63470 104
Provedení
- Leštěná, poniklovaná
- Kalený aktivní díl

63470 105
Provedení
- Potažená plastem až ke hrotu, červená

63475
Křížové pinzety
Provedení
- Pružina je kalená
- Leštěná, poniklovaná

63470 103

                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                               63470            …              63475            …
                 mm                                                                                                       €                                      €                
              150                                                                                                                                   103                                             
              150                                                                                                                                   104                                             
              150                                                                                                                                   105                                             
              155                                                                                                                                                                                101

63470 105

63475 101

63465

63470 - 63475

Pinzeta přesná

x
Provedení
- Citlivě odpružené
- Kalená pružina a hrot
Kvalita
Speciální ocel.

63455 101
Provedení
- Dutý hrot, leštěný

63455 102
Provedení
- Leštěný povrch

63455 103
Provedení
- Leštěný povrch
- Šířka hrotu, 2 mm

                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                                                                       63455            …
                 mm                                                                                                                                               €                
               112                                                                                                                                                                                101
              127                                                                                                                                                                                102
              120                                                                                                                                                                                103

63455

63455

Klenotnická pinzeta

x
Provedení
- Citlivě odpružené
- Kalená pružina a hrot
- Se zaoblenými hroty
- Čelisti s jemnými zuby
Kvalita
Speciální ocel.

63460 101+103
Provedení
- Leštěná a poniklovaná

63460 102
Provedení
- Potažená plastem až ke hrotu, červená

63460 101+103

                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                                                                       63460            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              140                                                                                                                                                                                101
              140                                                                                                                                                                                102
              160                                                                                                                                                                                103

63460 102

63460
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Pinzety │ Program ESD

                                                                                                                                                                                       
       Pro součástky o průměru                   Délka                                                                               63482            …
       mm                                                           mm                                                                                       €                
      svisle 2,5–5                                                    145                                                                                    101
      vodorovně 2,5–5                                          145                                                                                    102
      úhlopříčně 2,5–5                                          145                                                                                    103

Osazovací pinzety na elektroniku
ß
Provedení
Hladká uchopovací plocha
Použití
Pro vkládání a odpájení elektronických součástek.
Kvalita
Nerezová ocel, antireflexní.

63482 101

63482 102

63482 103

63482

Osazovací pinzeta ESD

63483 101

                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                                                                       63483            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    120                                                                                                                                                                                101
                    120                                                                                                                                                                                102

63483 102

ß
63483 101 
Provedení  
Průměr 3,5 mm vodorovně, antireflexní matné,
antistatické.

63483 102 
Provedení  
Průměr 1,5 mm úhlopříčně, antireflexní matné,
antistatické.

63483

Osazovací pinzety na elektroniku 
ß
Provedení
- Široká uchopovací plocha
Kvalita
Nerezová ocel, antireflexní.

63485 101
Použití
Pro ploché součásti, např. destičkové kondenzátory

63485 102
Provedení
- Uchopovací plochy s měkkým povrchem
- Žáruvzdornost do přibl. 350°C.
Použití
Pro keramické součásti.

63485 101
                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                                                                       63485            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              145                                                                                                                                                                                101
              145                                                                                                                                                                                102

63485 102

63485

Odpájecí pinzety na elektroniku
ß
Provedení
- S úchyty

Použití
Pro vytahování zaseknutých, kulatých nebo
krychlových komponent do 10 mm.
Kvalita
Nerezová ocel.

63492

                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                                                                       63492            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              145                                                                                                                                                                                101

63492

Pinzeta s lupou
63497

                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                                                                       63497            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              120                                                                                                                                                                                101

ß
Provedení
- Kalené hroty
- Průměr zvětšovacího skla 30 mm
- Zvětšení 3 1/2 až 4násobné

Kvalita
Speciální ocel.

Svěrací kleště

ß
Provedení
- Dlouhé přidržení
- Uzamykatelný západkou

Použití
Zvláště vhodné pro montážní práce.
Kvalita
Nerezová ocel.

63499

                                                                                                                                                                                       
              Délka                                                                                                                                       63499            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              145                                                                                                                                                                                101

63497

63499
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Sáčky ESD SX10
Provedení
- Sáčky z vrstvy LDPE pro nízké nabíjení
- Splňuje požadavky v souladu s normou 

DIN EN 61340-5-1 

- Opakovaně uzavíratelné pomocí přivařeného
zavíracího zipu

                                                                                                                                                                                        
        Šířka x délka            Balení =                                                                                                       63641            …
                       mm                   kus                                                                                                               €                
                203 x 254                      100                                                                                                                                            102
                254 x 305                      100                                                                                                                                            103

63641

63641

                                                                                                                                                                                       
      Typ                                           Barva                                         63655            …                           63656            …
                                                                                                                  €                                                   €                
       Sada ubrusů                                šedá                                                                       201                                                            
       Čistič prostírání                         -                                                                                                                                           101

63656

63655

63655
Sada ubrusů ESD
Provedení
- Šedý matný stůl 600 x 900 mm, 

se 2 patentními knoflíky, 10 mm
- Textile nastavitelný řemínek na zápěstí, 

s patentním kolíkem, 10 mm
- 1,8m snadno svinovací kabel, 10mm patentní

knoflík / banánkové připojení
- Adaptér na banánek s 10mm patentním knoflíkem
- Zemnicí kabel, 3 m (s bezpečnostním odporem 

1 megaohm), černý, 10mm patentní kolík a očko

63656
Čistič prostírání ESD
Provedení
- Čisticí prostředek pro rozptylovací a vodivé

povrchy
- Bezproblémové čištění při běžném znečištění
- Dodává se v 1l rozprašovači

Sada ubrusů ESD63655 - 63656

Stolový vozík ESD
63614 101
Stolový vozík SAP-507-ESD
- Vyrobeno z práškově lakovaných ocelových profilů
- Stolní deska 26 mm, odolná vůči teplu, pájení,

kyselinám a rozpouštědlům
- Jádro dřevotřískové desky potažená ESD 

laminátem
- Uzemnění je zajištěno bezpečnostním rezistorem
- Výškově nastavitelné pomocí šroubů s vnitřním

šestihranem od 650 do 900 mm

- Se 4 otočnými kolečky 100 mm, z nichž 2 jsou
vodivé a 2 jsou s pojistnými prvky

Upozornění:
Dodává se bez dna (obj. č. 63614 102).

63614 102
Dno AT-507-ESD
Pro stolový vozík SAP-507 (obj. č. 63614 101).

                                                                                                                                                                                       
                                       Typ                                           Kapacita                      Barva                        63614            …
                                                                                                   kg                        RAL                               €                
     Stolový vozík              SAP-507-ESD                                        150                          7045                                                 101
     Dno                                AT-507-ESD                                                  -                                   -                                                  102

63614

Otočná židle ESD
Provedení
- Pětihvězdičková příčná základna s měkkými,

brzděnými a vodivými válečky závislými na
zatížení

- Bezpečnostní plynová pružina
- Odolné a vodivé čalounění na sedadle a opěradle
- Čisticí kryty lze čistit běžně dostupnými čisticími

prostředky

63615

                                                                                                                                                                                       
           Standardní výška sedadla        Barva                                                                                     63615            …
                                                 mm        Čalounění                                                                                      €                
                                                400-530         šedé                                                                                                                          101

Průhledná skladovací krabice ESD

Provedení
Vyrobeno z vodivého polypropylenu
- Vlnitá základna a velký otvor zajišťují pohodlný

přístup

63625

                                                                                                                                                                                       
    Vnější rozměry                                                                                                                                 63625            …
       V x Š x H mm                                                                                                                                         €                
       75 x 105 x 165                                                                                                                                                                         101

63614

63615

63625
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ESD štětky
Provedení
- Vodivá plastová rukojeť
- Přírodní štětiny s integrovanými 

vodivými vlákny

                                                                                                                                                                                       
      Typ                                                                                                                                                   63750            …
                                                                                                                                                                      €                
       Kulatý kartáč, 8,0 mm                                                                                                                                                          102
       Tvrdý kartáč, délka 30,0 mm                                                                                                                                             104

63750 102

63750 104

63750

Rukavice ESD
Provedení
- Polyamidová tkanina
- Špičky prstů potažené PU
- Bezešvé provedení a bez uvolňování vláken
- Páry

63680

                                                                                                                                                                                       
      Velikost                                                                                                                                           63680            …
                                                                                                                                                                      €                
       S                                                                                                                                                                                                 101
       M                                                                                                                                                                                                102
       L                                                                                                                                                                                                  103
       XL                                                                                                                                                                                              104

63680

Pásky na zápěstí ESD
63670 101
Textilní pásek na zápěstí
Provedení
- 10 mm DK
- Nastavitelný na libovolnou velikost zápěstí
- Antialergický, bez kontaktu s kovem
- Barva: modrá

63670 102
Sada textilního pásku na zápěstí
Provedení
- 10 mm DK – banánková zástrčka
- Textilní pásek lze nastavit, aby vyhovoval libovolné

velikosti zápěstí
- Antialergický, bez kontaktu s kovem
- Včetně spirálového kabelu 1,8 m.
- Barva: modrá

63670 104
Sada kovového pásku na zápěstí
Provedení
- 10 mm DK – banánková zástrčka
- Nastavitelný na libovolnou velikost zápěstí
- Vyměnitelné plastové články
- Včetně spirálového kabelu 1,8 m.
- Barva: černá

63670 105
Zemnicí kabel, pásek na zápěstí
Provedení
- 10 mm DK – 10 mm DK
- 1,8 m snadno navíjecí kabel s bezpečnostním 

odporem 1 megaohm

63670 101

                                                                                                                                                                                       
      Typ                                                                                                                                                   63670            …
                                                                                                                                                                      €                
       Textilní pásek na zápěstí                                                                                                                                                     101
       Sada textilního pásku na zápěstí                                                                                                                                     102
       Sada kovového pásku na zápěstí                                                                                                                                     104
       Zemnicí kabel, pásek na zápěstí                                                                                                                                      105

63670 102

63670 104 63670 105

63670

Program ESD │ Fanky │ Špachtle
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66002

66004

66009

66021

Zednické lžíce
Provedení
- Kalená ocelová čepel
- Zabroušení do kužele
- S krkem ve tvaru S.
- Rukojeť z lakovaného bukového dřeva
- DIN 6441 C

66002
Nerezová ocel.

66001

                                                                                                                                                 nerezová úprava            
        Délka lopatky          Šířka lopatky                                                       66001            …              66002            …
                         mm                         mm                                                               €                                      €                
                             160                       85/115                                                                                      102                                       102
                     180                      95/125                                                                                      101                                       101

Bernské omítací lžíce
Provedení
- Kalená ocelová čepel
- Zabroušení do kužele
- S rovným krkem
- Rukojeť z lakovaného bukového dřeva
- DIN 6441 A

66004
Nerezová ocel.

66003

                                                                                                                                                 nerezová úprava            
        Délka lopatky          Šířka lopatky                                                       66003            …              66004            …
                         mm                         mm                                                               €                                      €                
                             140                        85/60                                                                                     101                                       101

Kočičí jazýček
Provedení  
- Kalená ocelová čepel
- Zabroušení do kužele
- S krkem ve tvaru S.
- Rukojeť z lakovaného bukového dřeva

Kvalita 
Nerezová ocel. 66007

                                                                                                                                            nerezová úprava                
        Délka lopatky          Šířka lopatky                                                                                               66007            …
                         mm                         mm                                                                                                       €                
                             160                               55                                                                                                                                  101

Štukatérské špachtle
Provedení
- Kalená ocelová čepel
- Zabroušení do kužele
- S rovným krkem
- Rukojeť z lakovaného bukového dřeva
- DIN 6441 C

66009
Nerezová ocel.

66008

                                                                                                                                                 nerezová úprava            
        Délka lopatky          Šířka lopatky                                                       66008            …              66009            …
                         mm                         mm                                                               €                                      €                
                               93                               50                                                                                      101                                       101
                             110                               80                                                                                      103                                       103

Hladicí lžíce
Provedení
- Kalená ocelová čepel
- Tloušťka 0,7 mm
- Bez nýtů
- S podpěrou LM a rukojetí 

z lakovaného bukového dřeva
- DIN 6439

66021
Nerezová ocel.

66020

                                                                                                                                                 nerezová úprava            
        Délka lopatky          Šířka lopatky                                                       66020            …              66021            …
                         mm                         mm                                                               €                                      €                
                             280                             130                                                                                     101                                       101

66001 - 66002

66003 - 66004

66007

66008 - 66009

66020 - 66021
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Špachtle
Provedení
- Lopatka z elektrikářské oceli
- S plochou oválnou dřevěnou rukojetí
- Zabroušení do kužele
- Se závěsným otvorem

66218

                                                                                                                                         
         Šířka lopatky                                                                                66218            …
                         mm                                                                                       €                
                      30                                                                                                                 101
                               40                                                                                                                 102
                               50                                                                                                                 103

Malířský odizolovací nůž
Provedení
- Nerezová ocel
- Leštěné do vysokého lesku
- Flexibilní lopatka, zabroušení do kužele
- Plastové rukojeti s otvorem pro zavěšení

66219

                                                                                                                                         
         Šířka lopatky                                                                                66219            …
                         mm                                                                                       €                
                               30                                                                                                                 101
                               40                                                                                                                 102
                               50                                                                                                                 103

Nádoba na sádru
Provedení
- Vyrobeno ze speciálního měkkého PVC
- Kuželově zakřivená
- Ztuhlou omítku lze snadno odstranit stisknutím

stran pružné nádoby k sobě

66270

                                                                                                                                                                                        
                  Rozměr                                                                                                                               66270            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                    125 x 90                                                                                                                                                                       101

66218

66219

66270

Malovací válečky na radiátory / malé malovací válečky
Provedení
- Válečky s uzávěrem
- Ramena z pozinkovaného drátu, průměr 6 mm
- Plastová rukojeť
- Odolné proti rozpouštědlům

66275
Nylonové válečky se zlatými závity
- Bezešvý kryt, spirálový tvar

66276
Válce z moltoprenu
- Rovný, vyříznutý z bloku

66275

                                                                                Perlon se zlatými závity                               Moltopren                
                                                              Šířka                                        66275            …                      66276            …
                                                                 mm                                               €                                              €                
     Válec s ramenem                                    100                                                                    101                                                101
     Náhradní válec, samostatný               100                                                                   102                                                102

66276

66275 - 66276

Japonské špachtle na hladké povrchy
Provedení
- Vysoce ohebná ocel, tvrdost II, tloušťka 0,31 mm
- S plastovou zadní stranou odolnou vůči kyselinám

66216

                                                                                                                                                                                        
                                                      Šířka                                                                                               66216            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                                                                   50                                                                                                                                   101
                                                                 100                                                                                                                                   102
                   Sada 4 ks: 50, 80, 100 a 120                                                                                                                                  103

66216

                                                                                                                                         
         Šířka lopatky                                                                                66219            …
                         mm                                                                                       €                
                               60                                                                                                                 104
                               80                                                                                                                 105
                             100                                                                                                                 106

                                                                                                                                         
         Šířka lopatky                                                                                66218            …
                         mm                                                                                       €                
                               60                                                                                                                 104
                               80                                                                                                                 105
                             100                                                                                                                 106

Špachtle │ Nádoby na sádru │ Malovací válečky │ Vaničky na barvu │ Kartáče │ 
Ploché štětce Modler
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                                                                                        Štětec na radiátory                
         Šířka kartáče                            Délka štětin                                66290            …
               přibl. mm                                přibl. mm                                       €                
                               35                                                 45                                                           101
                               50                                                 45                                                          102
                               75                                                 50                                                          103

Sady štětců
66285 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                    Obsah                                                                                                                                                                                                                                  66285            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
                            6 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                       101
                          10 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                       102

66285 102

Ploché štětce Modler
Provedení
- Lehké, čisté štětiny
- Kovová svorka
- Rukojeť z lipového dřeva, nejvyšší pevnost

66288

                                                                                                                                                                                        
         Šířka kartáče                            Délka štětin                                                                               66288            …
               přibl. mm                                přibl. mm                                                                                       €                
                               25                                                 37                                                                                                                101

Plochý štětec a štětec na radiátory
66289
Malířský štětec
Provedení
- S krátkou rukojetí
- Rovné provedení
- Lehké, čisté štětiny

66290
Štětec na radiátory
Provedení
- S rukojetí o délce 40 cm
- Úhlový tvar
- Silné, šedé čínské štětiny

66289

66290

Kulatý štětec
Provedení
- Univerzální kulatý štětec
- Dřevěná rukojeť s otvorem pro zavěšení
- Štětiny upevněné v plastové kapsli

- Kulatý hrot
- Lehké, čisté štětiny, rukojeť bez kovu

66293

66285

66288

66289 - 66290

66293

                                                                                             Malířský štětec                
         Šířka kartáče                            Délka štětin                              66289            …
               přibl. mm                                přibl. mm                                      €                
                               35                                                 45                                                         101
                               50                                                 45                                                         102
                               70                                                 50                                                         103

                                                                                                                                       
        Velikost    Průměr kartáče       Délka štětin                              66293            …
                                              mm                     mm                                      €                
                       8                             35                          73                                                         104
                    10                             40                          77                                                         105
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                         
        Velikost    Průměr kartáče       Délka štětin                                66293            …
                                              mm                     mm                                       €                
                       2                             20                          58                                                           101
                       4                             25                          65                                                          102
                       6                             30                          68                                                          103

66285 101
Obsah sady:
- 3 kulaté štětce
- 3 ploché štětce

66285 102
Obsah sady:
- 3 kulaté štětce
- 5 plochých štětců
- 2 štětce na radiátory

Vanička na barvu
Provedení
- Z plastu Hostalen, odolné proti rozbití a odolné

proti rozpouštědlům

66280

                                                                                                                                                                                        
                  Rozměr                                                                                                                               66280            …
                          cm                                                                                                                                       €                
            20 x 21 x 3,5                                                                                                                                                                       101

66280
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Malířský štětec – vhodný pro různé typy barevInfo

N
Piktogramy označují, pro které typy barev je kartáč vhodný.
Počet bodů ukazuje úroveň kvality vhodnosti.

velmi dobrá

•••
dobrá

••
součásti

•
Glazury Barvy na bázi

rozpouštědel
Barvy na bázi
vody

Disperze

Příklad

Malířský štětec66291

N
66291 101-103
Plochý malířský štětec, vícebarevný
Provedení
- Tloušťka 12
- Plně syntetická směs M12
- Červená polyamidová plastová rukojeť
- Plně lepené
- Rukojeť z bukového dřeva

66291 201-203
Plochý štětec, aqua
Provedení
- Tloušťka 12
- Plně syntetická směs M3
- Modrá polyamidová plastová rukojeť
- Plně lepené
- Rukojeť z bukového dřeva

66291 101-103

66291 201-203                                                                                                    Vícebarevná                                       Aqua                
         Šířka kartáče                    Délka štětin                                        66291            …                      66291            …
               přibl. mm                        přibl. mm                                               €                                              €                
                               25                                        43                                                                    101                                                      
                               25                                        49                                                                                                                          201
                               50                                        56                                                                   102                                                      
                               50                                        59                                                                                                                          202
                               60                                        56                                                                   103                                                      
                               60                                        61                                                                                                                          203

Štětec na radiátory a fasádový plochý štětec66292

N
66292 101-103
Štětec na radiátory
Provedení
- Nejlepší směs M6
- Pocínovaná rukojeť
- Rukojeť z bukového dřeva

66292 104
Fasádový plochý štětec
Provedení
- Dvojitá síla
- Nejlepší směs M6
- Rukojeť z nerezové oceli
- Plně lepené
- Rukojeť z bukového dřeva

66292 101-103

66292 104                                                                                        Štětec na radiátory                Fasádový plochý štětec        
         Šířka kartáče                    Délka štětin                                        66292            …                      66292            …
               přibl. mm                        přibl. mm                                               €                                              €                
                               35                                        49                                                                    101                                                      
                               50                                        54                                                                   102                                                      
                               60                                        54                                                                   103                                                      
                               75                                        60                                                                                                                          104

Malířské štětce
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Kulatý kartáč66297

N

66297 201-203

                                                                                     Třída Master                                                                     Aqua                                                              Vícebarevná                
          Velikost      Průměr kartáče                                         66297            …                                                    66297            …                                                         66297            …
                                                 mm                                                 €                                                                            €                                                                                 €                
                        4                               25                                                                     201                                                                                  301                                                                                       401
                        6                               30                                                                     202                                                                                  302                                                                                       402
                        8                               35                                                                     203                                                                                  303                                                                                       403

66297 401-40366297 301-303

Velká štětka66281

N

66281 101

                                                                                     Třída Master                                                                     Aqua                                                              Vícebarevná                
 Šířka kartáče            Délka štětin                                         66281            …                                                    66281            …                                                         66281            …
       přibl. mm                přibl. mm                                                 €                                                                            €                                                                                 €                
                    100                               57                                                                     101                                                                                                                                                                                       
                    100                               66                                                                                                                                                              102                                                                                        103

66281 10366281 102

Štětka66282

Provedení
- Děrovaná, obdélníková
- Syntetické štětiny, surové dřevěné tělo
- Černý plastový držák a rukojeť

66282

                                                                                                                                                                                        
          Velikost            Délka štětin                                                                                                       66282            …
                 mm                přibl. mm                                                                                                               €                
           170 x 70                               75                                                                                                                                            101

66297 201-203
Kulatý kartáč, třída Master
Provedení
- Dobrá směs M66
- Jednoduchá žlutá kabelová vazba
- Poniklovaný kroužek
- Červený kryt
- Rukojeť z bukového dřeva

66297 301-303
Kulatý kartáč, Aqua
Provedení
- Plně syntetická směs M3
- Dvojitá odnímatelná plastová rukojeť 

z modrého polyamidu
- Modrý kryt
- Rukojeť z bukového dřeva

66297 401-403
Kulatý kartáč, vícebarevný
Provedení
- Plně syntetická směs M12
- Dvojitá odnímatelná plastová rukojeť 

z červeného polyamidu
- Červený kryt
- Rukojeť z bukového dřeva

66281 101
Velká štětka, třída Master
Provedení
- Dobrá směs M55
- Pocínovaná rukojeť
- Dřevěný kryt
- Kovový držák
- Rukojeť z bukového dřeva

66281 102
Velká štětka, Aqua
Provedení
- Plně syntetická směs M3
- Modrá polyamidová plastová rukojeť
- Černý plastový kryt a držák
- Rukojeť z bukového dřeva

66281 103
Velká štětka, vícebarevná
Provedení
- Plně syntetická směs M12
- Červená polyamidová plastová rukojeť
- Černý plastový kryt a držák
- Rukojeť z bukového dřeva
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Plochá krepová lepicí páska
66296 101-105
Provedení  
- V nejlepší profesionální kvalitě nátěru
- Teplu odolné až do 80°C
- Odolné vůči vlhkosti

66296 201-205

t
typ 4316
Provedení
- Standardní průmyslová krycí páska
- Mírně krepovaný s dobrou přilnavostí 

k různým povrchům
- Pružné a flexibilní
- Snadno odnímatelné
Použití
Obecné pokrytí až do teploty 100 °C.

66296 101-105

66296

                                                                                                                                                            t                
             Šířka                Délka                Barva                                       66296            …                      66296            …
               mm                      m                                                                         €                                              €                
                    19                        50                  žlutohnědá                                                           101                                                201
                    25                        50                  žlutohnědá                                                           102                                                202
                    30                        50                  žlutohnědá                                                           103                                                203
                    38                     50                  žlutohnědá                                                     104                                                204
                    50                     50                  žlutohnědá                                                     105                                                205

66296 201-205

Lepicí páska z měkkého PVC
66294 101
Provedení
- Křížové drážkování
- Odolná vůči UV záření
- Lepicí vrstvu lze zcela odstranit
Použití
Speciálně navrženo pro oblasti vystavené sluneční-
mu záření a eloxované kovové povrchy.

66294 201-202

t
typ 4172
Provedení
- Vyrobeno z měkké a otěruvzdorné měkčené 

PVC fólie a lepidla na bázi syntetické pryže
- Odolné vůči vlhkosti
- Odolné vůči nízkým teplotám, slabým zásadám 

a kyselinám a mnoha chemikáliím
Použití
Chrání povrchy choulostivých profilů, rámů a dýh
před nečistotami a poškozením ze strany materiálů 
a nástrojů před stavbou a během ní. Lze použít pro
sádrokarton, nátěry i zdivo.

66294 101

                                                                                                                                                            t                
             Šířka                Délka                Barva                                       66294            …                      66294            …
               mm                      m                                                                         €                                              €                
                    50                        33                  žlutá                                                                      101                                                201
                    50                        33                  bílá                                                                                                                              202

66294

66294 201 66294 202

66295 101
Provedení
- Extra silná lepicí páska z PE vyztuženého síťovi-

nou
- Pigmentované pryžové lepidlo s velkou přilnavostí

téměř na jakémkoli povrchu
- Stříbrošedá, černá
Použití
Jako standardní montážní páska pro zakrývání 
trubek a ventilačních otvorů, také pro upevňování
fólií ke kovu, plastu, omítce a betonu. Lze použít 
v teplotním rozmezí -20°C a +80°C

66295 201-202

t
typ 4688
Provedení
- Velká počáteční adhezní síla, dokonce i na hrubém 

povrchu
- Snadné odtrhávání rukou
- Snadné odvíjení
- Vodotěsné, odolné vůči stárnutí
- Silná, ale pružná
Použití
Pro označování, zakrývání, balení, ochranu, těsnění
atd. Pro upevnění kabelů a jako podlahová značka
pro divadelní a pódiové aplikace. Pro zajištění
nástavců, všeobecné označování, uzavírání sáčků 
a kartonových krabic.
Lze použít jako univerzální opravnou pásku.

Lepicí páska
66295 101

                                                                                                                                                            t                
             Šířka                Délka                Barva                                       66295            …                      66295            …
               mm                      m                                                                         €                                              €                
                    50                        50                  stříbrošedá/černá                                              101                                                      
                    50                        50                  stříbrná                                                                                                                       201
                    50                        50                  černá                                                                                                                          202

66295

66295 201 66295 202

Lepicí pásky
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Lepicí páska62353

                                                                                                                                                          t                
             Šířka                Délka                Barva                                       62353            …                    62353            …
               mm                      m                                                                         €                                            €                
                    19                        25                  šedá                                                                      101                                                     
                    19                        25                  černá                                                                                                                        201
                    19                        25                  stříbrná                                                                                                                     202
                    19                        25                  červená                                                                                                                    203

Oboustranná lepicí páska62336

                                                                                                                                                                                        
               Šířka              Délka                                                                                                               62336            …
                 mm                     m                                                                                                                       €                
                      25                      50                                                                                                                                                     101
                      50                      50                                                                                                                                                     102

62336Q
typ 9088
Provedení
- Oboustranná lepicí páska s polyesterovým

nosičem
- Modifikované akrylátové lepidlo

- Vysoká odolnost vůči UV a vysokým teplotám
Použití
Vhodné pro celou škálu vysokoenergetických 
a nízkoenergetických povrchů. Pro univerzální
použití.

Montážní páska62341

Q
Provedení
- Oboustranná lepicí páska vyrobená z akrylátového

lepidla s uzavřenými buňkami
- Dobrá přizpůsobitelnost lepeným povrchům
- Spojuje celé povrchy bez upnutí, bez ohledu na to,

zda jsou hladké nebo texturované

62341 101
Typ 4611 F
Použití
Pro lepení kovů, jako je ocel, nerezová ocel a hliník
a další vysokoenergetické materiály, například
lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla,
keramiky a mnoha druhů plastů.

62341 102
Typ 4910 F
Použití
Pro lepení průhledných materiálů, jako je sklo,
polykarbonát, akrylové sklo (PMMA) a dalších
vysokoenergetických materiálů, například kovů,
lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, keramiky 
a mnoha druhů plastů.

62341 103
Typ 5952 F
Použití
Pro lepení nízkoenergetických materiálů, například
práškových nátěrů a vysokoenergetických materiálů,
jako jsou např. kovy (např. ocel, nerezová ocel 
a hliník), lakované povrchy, lakované dřevo, sklo,
keramika a mnoho druhů plastů (např. pevné PVC,
ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát).

                                                                                                                                                                                        
               Šířka              Délka                Barva                                                                                     62341            …
                 mm                     m                                                                                                                       €                
                      19                         3                  šedá                                                                                                                          101
                      19                         3                  transparentní                                                                                                           102
                      19                         3                  černá                                                                                                                         103

62341 101

62341 102 62341 103

62353 101
Provedení
- Utěsněný povrch
- Odolná vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
- Dá se na ni psát
- Elektronické vlastnosti jsou mnohem vyšší než

požadavky na typ G2 podle normy VDE 0340, část
2/DIN 40633, strana 2

Použití
Pro instalaci a opravy. 
Pro balení, vyztužení, ochranu, těsnění, upevnění 
a označení kabelů, drátů a konektorů.

62353 201-203

t
typ 4651
Provedení
- Silné lepidlo, dokonce i na drsných, vláknitých

površích a površích ošetřených uvolňovacím
přípravkem

- Voděodolná, odolná vůči povětrnostním vlivům 
a stárnutí

- Vynikající mez pevnosti v tahu
- Dá se na ni psát, hladká a odolná proti oděru
- Velmi snadno se odtrhává rukou
Použití
Pro svazkování a vyztužování trubek a profilů,
zakrývání vrtaných otvorů a dalších otvorů.
Označení kabelů, upevnění a izolace kabelů.
Barevné kódování drátů, permanentní, vzdu-
chotěsné utěsnění drátů atd.

62353 101 62353 201

62353 202 62353 202
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Univerzální páska se suchým zipem62338

Q
Provedení
- Univerzální páska se suchým zipem Scotchflex pro

trvalé i uvolnitelné svazkování kabelů apod. 
                                                                                                                                                                                        
               Šířka              Délka                                                                                                               62338            …
                 mm                     m                                                                                                                       €                
                      20                      10                                                                                                                                                     101

62338

Univerzální páska se suchým zipem62339

Q
Provedení
- Dávkovač s 5 m pásky se suchým zipem pro

snadné použití
- Uvolnitelný upevňovací systém umožňuje rychlou 

a snadnou montáž nebo demontáž a montáž bez
viditelných úchytů

- Lepidlo na bázi syntetické pryže zajišťuje nejvyšší
přídržnou sílu na všech površích

Použití
Pro rychle oddělitelná spojení v oblasti strojírenství,
automobilového průmyslu a výstavby veletržních
veletrhů.

                                                                                                                                                                                        
               Šířka              Délka                Barva                                                                                     62339            …
                 mm                     m                                                                                                                       €                
                      25                         5                  černá                                                                                                                         101

62339

Izolační páska, elektro62340

Q
Provedení
- Elektrická izolační páska Scotch™ 23, smršťovací
- Váže homogenní vrstvy tavených vinutí
- Vynikající dielektrické vlastnosti
- Odolná vůči povětrnostním vlivům

                                                                                                                                                                                        
               Šířka              Délka                                                                                                               62340            …
                 mm                     m                                                                                                                       €                
                      19                   9,15                                                                                                                                                     101

62340

Elektrická izolační páska IEC 6045462343 - 62351

Provedení
- Kvalitní měkká PVC fólie v kombinaci s akrylovým

lepicím materiálem odolným vůči stárnutí
- Šířka pásky 15 mm
- Tloušťka pásky 0,15 +/-0,003 mm
- Vysoká lepivost, měkká, samozhášecí, bezolovna-

tá, snadno se s ní pracuje
- Splňuje normy VDE, ÖVE a SEV podle typového

testu IEC 60454-3-1-10/F-PVsp/105
- Odolnost vůči teplotám od –10 °C do +105 °C.

Použití
Vhodné pro všechny standardní izolační práce 
v elektrických aplikacích. Lze použít univerzálně pro
opravy, barevné kódování a svazkování.

                                                        zelená/žlutá                     hnědá                        šedá                        žlutá                     zelená                  červená                     modrá                
      Délka role               Šířka                   62343            …      62344            …      62345            …      62346            …      62347            …      62348            …      62349            …
                    m                  mm                           €                              €                              €                              €                              €                              €                              €                
                      10                       15                                            101                              101                              101                              101                              101                              101                              101
                      25                       15                                            102                              102                              102                              102                              102                              102                              102

62343 - 62351

                                                                                                                                                                                                                                  černá                          bílá                
      Délka role               Šířka                                                                                                                                                                                  62350            …      62351            …
                    m                  mm                                                                                                                                                                                          €                              €                
                      10                       15                                                                                                                                                                                                                                 101                              101
                      25                       15                                                                                                                                                                                                                                 102                                    

Hliníková lepicí páska62337

Q
Provedení
- Vynikající těsnící vlastnosti díky dobrému krytí

proti vlhkosti (difúze vodních par)
- Kombinace robustního hliníku a odolného lepidla

pro bezproblémové dlouhodobé aplikace
- Nízká hořlavost (třída L)
- Dobrá odolnost proti chemikáliím

- Vysoká odolnost vůči stárnutí a povětrnostním
vlivům

- Vysoká odrazivost tepla a světla
Použití
Pro zakrývání, těsnění, odrážení tepla a světla,
zakrývání povrchů při anodizaci hliníku a pro použití
jako vlhkostní bariéra.

                                                                                                                                                                                        
               Šířka              Délka                                                                                                               62337            …
                 mm                     m                                                                                                                       €                
                      25                      55                                                                                                                                                     101
                      50                      55                                                                                                                                                     102

62337

Lepicí pásky | Pásky se suchým zipem | Izolační pásky | Výstražné pásky | Ohrazovací pásky
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Výstražná páska, samolepicí68388

Provedení
- Voděodolná
- Vysoká oděruvzdornost
- Velmi silná přilnavost
- Lze zpracovávat ručně nebo strojně
- Po přilepení na ni lze ihned šlápnout

Použití
Pro označení hranic šířky a výšky, pohyblivých
zařízení a překážek, hořlavých látek atd.

                                                                                                                                         
    Barva                        Šířka                  Délka                                    68388            …
                                         mm                        m                                            €                
     červená/bílá                    60                          66                                                                101
     černá/žlutá                       60                          66                                                                102

68388 101 68388 102

Protiskluzová páska a páska pro značení podlah68389

t
68389 101
typ 60951
Protiskluzová páska
Provedení
- Velmi dobrá materiálová kompatibilita na různých

typech povrchů
- Odolné vůči UV záření, vlhkosti a slané vodě
- Bezpečné stoupání a sestupování na nebez-

pečných místech, jako jsou schody, schůdky, svahy,
žebříky, rampy, automobilové přívěsy, lešení atd.

- Neklouzavý efekt s dlouhou životností
Použití
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

68389 102
typ 4169
Výstražná páska na podlahu
Provedení
- Robustní a odolný nosič
- Měkká, lze aplikovat v podobě křivek
- Lepí na suchém a čistém povrchu
- Dá se přejíždět vysokozdvižným vozíkem
Použití
Vhodné pro trvalé a náročné značení uvnitř i venku,
vyznačování hranic pracovních ploch, cest a hřišť.

                                                                                                                                                                         Protiskluzová páska                Výstražná páska na podlahu                
               Šířka                  Délka                     Barva                                                                                                                68389            …                                      68389            …
                 mm                        m                                                                                                                                                       €                                                              €                
                      50                          15                        žlutá/černá                                                                                                                                             101                                                                         
                      50                          33                        žlutá/černá                                                                                                                                                                                                                     102

68389 10268389 101

Výstražná páska68390

Provedení
- Polyetylenová fólie
- Odolná proti roztržení
- Neslábnoucí

                                                                                                                                                                                         
    Barva                        Šířka                  Délka                     Provedení                                             68390            …
                                         mm                        m                                                                                              €                
     červená/bílá                    80                       500                        v robustní dávkovací krabici                                               101

68390
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Ruční odvíječe / Stretch fólie66298

66298 101
Ruční odvíječe
Provedení
- Levná standardní odvíjecí jednotka
- S kuličkovým ložiskem
- Středicí kotouč z plastu
- Nastavitelná brzda odvíječe pro regulaci napětí

fólie
Použití
Pro šířku fólie 420/450/500 mm
Pro lepenkové jádro o průměru 38/50/76 mm.

Upozornění:
Stretch fólie není zahrnut v rozsahu dodávky.

66298 102
Ruční stretch fólie
Provedení
- Pro spolehlivé, levné zajištění palet
- Extrémně univerzální 
- Ochrana proti prachu, vlhkosti a krádeži
- Ekonomická spotřeba materiálu, 300 provozních

metrů poskytuje až 450 metrů vinutí
- Čím vyšší je požadavek na ochranu nebo hmot-

nost palety, tím silnější by měla být vrstva
- Přilnavost stretch fólie na obou stranách
- Síla/tloušťka 17 µ
- Šířka fólie 500 mm
- Průměr jádra 50 mm
- Barva transparentní

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    66298            …
                                                                                                                                                                      €                
     Ruční odvíječ                                                                                                                                                                           101
     Stretch fólie                                                                                                                                                                              102

66298 101

66298 102

                                                                                Označovací šňůra v pouzdru                Barevný prášek             
       Barva                   Obsah                                                                       66300            …              66301            …
                                             g                                                                               €                                      €                
      -                                           -                                                                              101                                             
         modrá                          100                                                                                                                                                    101
         červená                       100                                                                                                                                                    102

66307

Označovací šňůra v pouzdru / barevný prášek
66300
Označovací šňůra v pouzdru
- S 15m olovnicí v pouzdru a klikou pro navinování
- Lze ji použít i jako olovnici

66301
Barevný prášek

66300 66301

Olovnice
Provedení
- Vyrobeno z oceli
- S mosazným tlačítkem

66306

                                                                                                                                                                                        
       Hmotnost                                                                                                                                       66306            …
                     g                                                                                                                                               €                
                    250                                                                                                                                                                                102
                    500                                                                                                                                                                                104

Olovnice
Provedení
- Vyrobeno z polyetylenu
- Trhací síla – 14 kg

- Barva: červená

                                                                                                                                                                                        
            Délka                     Ø                                                                                                                 66307            …
                   m                  mm                                                                                                                         €                
                    50                         1                                                                                                                                                      105

66300 - 66301

66306

66307

Ruční odvíječ / Lepicí páska66299

66299 101
Ruční odvíječe
Provedení
- Velmi robustní kovový odvíječ
- Statický proužek vždy přitlačuje lepicí pásku na

přítlačný váleček
- S měkkou násadou
- S nastavitelnou brzdou válce
Použití
Vhodné pro roli o šířce 50 mm.

Upozornění:
Lepicí páska není zahrnuta v rozsahu dodávky.

66299 102
Lepicí páska PP
Provedení
- Velmi vysoká odolnost proti roztržení díky dvouo-

sému natažení
- Odolnost vůči UV záření a stárnutí
- Odolnost vůči ředěným kyselým a zásaditým roztokům
- Akrylátové lepidlo na bázi vody šetrné k životnímu

prostředí
- Po skladování a zpracování při pokojové teplotě je

odolná proti chladu až do přibližně -30 °C.
- Tepluvzdorné – krátkodobě až do přibližně +130 °C.
- Lepivost: 2,2 +/- 0,6 N/cm
- Odtrhávací síla: 40 N/cm
- Síla/tloušťka 50 µ
- Barva transparentní

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    66299            …
                                                                                                                                                                      €                
     Ruční odvíječ                                                                                                                                                                           101
     Lepicí páska PP                                                                                                                                                                       102

66299 101 66299 102

Ruční dávkovače | Stretch fólie | Lepicí pásky | Odvíječ značkovací šňůry | Barevný prášek | 
Olovnice | Lopaty | Lopatky | Motyky
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h
Provedení
- Dvojité lopatky pružiny
- Výjimečně odolná proti opotřebení
- Kuželová válcovaná lopatka, vyrobená z jednoho

kusu
- Během použití zostřuje sama sebe
- S dvojitou nýtovanou jasanovou rukojetí ve tvaru T.

- Tvar vhodný pro zahradníky
- Vyrobeno v Německu
Kvalita
Pískované.

Lopatky

66525

                                                                                                                                                                                        
   Rozměry lopatky                        Délka rukojeti                                                                               66525            …
                         mm                                         mm                                                                                       €                
                  285 x 185                                               850                                                                                                                101

Krumpáč (plochý krumpáč)
66526
Krumpáč
Provedení
- DIN 20109
- Z kované oceli a kalené
- S oválným okem
- Bez násady

66527
Násada krumpáče
Provedení
- Jasanové dřevo
- Plochý ovál kvalita DIN 6437

66526

66527

                                                                                                            Krumpáč                Násada krumpáče              
     Šířka krumpáče        Celková délka       Hmotnost                           66526            …                   66527            …
                         mm                         mm          přibl. kg                                   €                                           €                
                               60                             565                     3,0                                                     201                                                   
                                  -                             950                          -                                                                                                        101

66525

66526 - 66527

66500 - 66503
Lopata Diamond Pioneer
- Vyrobeno z kaleného ocelového plechu
- Červený práškový lak
- Vyrobeno v Německu

66504
Lopata s hliníkovou fankou Halle
- S nýtovaným ocelovým okrajem profesionální

kvality
- Lehké, ale robustní provedení umožňuje příjemnou

práci při nízké hmotnosti
- Široký rozsah použití

Lopaty

66500 66503

66508

                                                                                                                                        Frankfurtská lopata                         Holštýnská lopata                Lopata s hliníkovou fankou          
   Rozměry lopatky                                                                                                                  66500            …                              66503            …                              66504            …
                         mm                                                                                                                          €                                                      €                                                      €                
                  300 x 270                                                                                                                                                         101                                                                                                                               
                  270 x 250                                                                                                                                                                                                                        101                                                               
                  360 x 390                                                                                                                                                                                                                                                                                       101

66504

66500 - 66508

66508
Násada pro lopatu
- Zahnuté jasanové dřevo, prvotřídní kvalita

- DIN 20151
- Broušená plocha

                                                                                                                                         
        Délka rukojeti      Průměr rukojeti                                                66508            …
                         mm                         mm                                                       €                
                           1300                               40                                                                             101
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lopatky
Provedení
- Robustní lopata z ocelového plechu s dřevěnou

násadou

Použití
Pro komerční a průmyslové použití.

66528

                                                                                                                                                                                        
    Provedení                         Velikost                                                                                               66528            …
                                                         mm                                                                                                       €                
     černý nátěr                          220 x 200                                                                                                                                   101
     pozinkované                       220 x 200                                                                                                                                  102

66528

koště do haly a do dílny
66530

66531

66532

66533

Provedení
- Ploché dřevěné těleso, zaoblené
- S trvale namontovaným držákem násady POWER-

STICK
- Rychlá montáž všech standardních dřevěných násad
- Pevné lůžko, držák na násadu se kuželově zužuje

66530
- Kokos, na suché podlahy

66531
- Arenga, pro hrubé nečistoty, odolné proti vlhkosti
- Dlouhá životnost

66532
- Elaston, pro hrubé nečistoty 
- Odolné vůči olejům a zásadám
- Na betonové, průmyslové a dřevěné podlahy

66533
- Jemná, kvalitní směs
- Klenutý tvar štětin
- Na jemné nečistoty

                                     Kokos                        Arenga                      Elaston                          Kvalitní směs                
Velikost dřeva              66530            …           66531            …         66532            …                       66533            …
                 mm                      €                                   €                                 €                                               €                
           400 x 55                                       101                                                                                                                                   101
           500 x 55                                                                               102                                                                                                
           600 x 55                                      103                                                                           103                                                        

Ruční kartáč
66529 101

66529 102

66529 103

Provedení
- Rovné dřevěné tělo
- Se zaoblenými hranami násady

66529 101
S kokosovými štětinami, přírodní nelakované dřevo. 
Pro suché, hrubé nečistoty.

66529 103
Ruční kartáč s dlouhou rukojetí
S kokosovými štětinami, přírodní nelakované dřevo. 
Pro suché, hrubé nečistoty.

66529 102
Průmyslový ruční kartáč
Jemná směs, nelakované dřevo. 
Na jemné nečistoty.

                                                                                                                                                                                        
      Provedení                      Celková délka           Výška štětin                 Štětiny                           66529            …
                                                                 mm                přibl. mm                     řady                                   €                
       Kokosové štětiny                                 280                               75                              4                                                     101
       Kokosové štětiny                                  450                               75                              4                                                     103
       Kvalitní směs                                        280                               75                              4                                                     102

66529

66530 - 66533

Lopatky | Ruční kartáče │ Smetáky │ Stěrky │ Prachové kartáče │ Mopový systém 

Gumová stěrka66534

66534 101-102
Provedení
- Odolné kovové tělo s dvojitým pěnovým

pryžovým lemem
- Držák rukojeti z nýtovací oceli pro velmi pevné

uchopení rukojeti
Použití
Vhodné pro násady na smeták o průměru 24 mm.
Široký rozsah použití, ideální pro vysoké zatížení.

66534 201-202
Provedení
- Dřevěné tělo s dvojitým pěnovým pryžovým

lemem
-Provedení  pro vysoké zatížení pro dokonalý

kontakt
- Otvor pro násadu s přídavným kovovým držákem

pro bezpečné uchopení násady
Použití
Vhodné pro násady na smeták o průměru 24 mm. 
Ideální pro odstraňování velkého množství vody.

66534 301-302
Provedení
- Tělo z PVC s hliníkovou lištou a lemem z tvrdé

pryže, díky dřevěné násadě lze použít i s telesko-
pickými tyčemi

- Stěrka pro domácí použití

                                                   Kovové tělo                
              Délka                                      66534            …
                 mm                                              €                
                    550                                                                  101
                    750                                                                  102

66534 101-102 66534 201-202

                                                  Dřevěné tělo                
              Délka                                      66534            …
                 mm                                              €                
                    600                                                                  201
                    800                                                                  202

66534 301-302

                                                     Tělo z PVC                
              Délka                                      66534            …
                 mm                                              €                
                    250                                                                  301
                    350                                                                  302
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Násada pro smeták
Provedení
- Borovice bez suků, broušená
- Válcový konec násady

66537

                                                                                                                                                                                        
              Délka                     Ø                                                                                                               66537            …
                 mm                  mm                                                                                                                       €                
                  1400                       24                                                                                                                                                    101

66537

Venkovní smeták
66535 101
Provedení
- Hrubé a efektivní venkovní smetáky s červenými,

pevnými štětinami z vláken Elaston, vyrobené 
v Německu

- Odolná vůči vodě a rozměrově stabilní
- Teplu odolné až do 60°C
Použití
Ideální na hrubé i vlhké venkovní nečistoty. 
Pro násady o průměru 24 nebo 28 mm (kužel).

66535 102
Provedení
- Kvalitní dřevěná násada, vyrobená v Německu
- Velmi robustní, odolný a stabilní, vyrobeno 

z tvrdého dřeva s velmi malou zbytkovou vlhkostí
Použití
Ideální pro náročné aplikace se zvýšeným zatížením
materiálu. 
Vhodné pro smetáky, kartáčovací kartáče a další
zařízení s otvory pro násadu po celé délce (nevhod-
né pro PVC držák násady POWER-STICK).

66535 101

                                                                                                                                                                                                               Smeták                                   Rukojeť                
           Délka štětin               Štětiny           Šířka dřeva              Délka rukojeti x průměr                                                                   66535            …                      66535            …
                         mm                   řady                        mm                                                mm                                                                          €                                              €                
                             100                    6 x 18                           400                                                             -                                                                                                  101                                                      
                                   -                              -                                  -                                           1400 x 28                                                                                                                                                        102

66535

66535 102

Prachový kartáč66540

Provedení
- Kapesní velikost
- Standardní směs M1
- Jedna řada
- Dřevěné tělo

66540

                                                                                                                                                                                        
               Šířka            Délka štětin                                                                                                       66540            …
                 mm                přibl. mm                                                                                                               €                
                    160                               57                                                                                                                                            101

Mopový systém Eco66541

Ö
66541 101
Mopový systém Eco s teleskopickou násadou
Provedení
- Kvalitní a rozměrově stabilní mop na prach (držák)

s teleskopickou nastavitelnou násadou 97–184 cm
- Mopový systém usnadňuje práci díky individuálně

přizpůsobitelné ergonomii a snadné manipulaci
- Zejména to zahrnuje výškově nastavitelnou

teleskopickou násadu a systém automatického
upínání

- Systém automatického upínání umožňuje snadnou
výměnu krytů mopu bez dotyku

- Zaoblené rohy výrazně usnadní vložení krytu
mopu

- Držák mopu se otevírá jednoduše a tiše pomocí
kulatého tlačítka

- Uzamykatelný kloub držáku mopu usnadňuje
otírání na svislých plochách

- Prostor kloubu podporuje čištění pod nábytkem 
a instalacemi

66541 102
Bavlněný mop
Provedení
- 40 cm s kapsami pro standardní čištění

66541 103
Mop z mikrovlákna
- 40 cm s brusnými proužky a kapsami na odolné

nečistoty

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    66541            …
                                                                                                                                                                      €                
     Teleskopická násada                                                                                                                                                             101
     Bavlněný mop                                                                                                                                                                          102
     Mop z mikrovlákna                                                                                                                                                                 103

66541 101

66541 102

66541 103
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Čisticí vozík66542

Ö
Provedení
- Vozík se dvěma kbelíky vyrobený ze 100%

polypropylenu
- Nepodléhá korozi, velmi mobilní, 

se ždímačem mopu čelisťového typu
- Velmi hygienická a snadná obsluha

- Dva barevně označené kbelíky (po 15 litrech)
- Široká a snadno přístupná výsuvná násada
- Univerzální ždímač mopu se snadným použitím
- Čelisti ždímače blízko základny (nejsou potřeba

žádné vložky)

                                                                                                                                                                                        
                    Objem                                                                                                                               66542            …
                          Litr                                                                                                                                       €                
                        2 x 15                                                                                                                                                                       101

66542

Souprava na čištění skla a oken66543

Ö
Provedení
- Souprava na čištění skla a oken pro profesionální

použití s kompletním základním vybavením 
a robustním nylonovým vakem

- Třídílná teleskopická tyč, která je určena pro
profesionální uživatele a obzvláště odolná proti
zkroucení, může být prodloužena až na 3 metry
délky (3 x 100 cm)

Výbava:
- 1x teleskopická tyč (3 x 100 cm)
- 1x násada stěrky s měkkým úchopem
- 1x lišta 25 cm s pryžovou stěrkou
- 1x lišta 35 cm s pryžovou stěrkou
- 1x lišta 45 cm s pryžovou stěrkou
- 1x náhradní gumová stěrka, 25 cm, měkká
- 1x náhradní gumová stěrka, 35 cm, měkká
- 1x držák ve tvaru T, 35 cm
- 1x kryt na jedno mytí, White Star, 35 cm
- 1x kryt na jedno mytí, Blue Star, 35 cm
- 1x bezpečnostní škrabák, 4 cm
- 1x zesílená žiletka řady 5
- 1x kloub pro teleskopickou tyč
- 1x držák čepele, včetně 10 čepelí v krabici
- 1x kapsa

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              66543            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                           101

66543

Kbelík stavební
Provedení
- Vyrobeno z vysokopevnostní polyetylenu
- Kovová pozinkovaná násada s okem
- Nízký stojící ráfek
- Černá
- S litrovou stupnicí

66545

                                                                                                                                                                                        
            Obsah               Velikost         Výška                                                                                       66545            …
                      l         průměr mm             mm                                                                                               €                
                      12                          310              235                                                                                                                         101

                                                                                                                                                                                        
            Obsah                                                                                                                                       66546            …
                      l                                                                                                                                               €                
                      10                                                                                                                                                                                101

66546Provedení
- Pozinkované
- Extrémně stabilní konstrukce
- Zesílená násada

Kovový kbelík

66545

66546

Lopata pro vážení66547

Provedení
- Vyrobeno z lehkého kovu

66547

                                                                                                                                                                                        
        Celková délka                                                                                                                               66547            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                             310                                                                                                                                                                       101
                             350                                                                                                                                                                       102
                             400                                                                                                                                                                       103
                             430                                                                                                                                                                       104

Čisticí vozíky | Čističe na sklo a okna | Kbelíky | Lopaty pro vážení | Žiletky | Upichovací nástroje |
Sekáče se zkosenou hranou | Tesařské paličky
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Škrabák
Provedení
- Pravoúhlá
- Vyrobeno z elektrikářské oceli

Použití
Vhodné pro začišťování (čištění) povrchů a hran 
z tvrdého dřeva. 
Pro čištění krájené dýhy a sukovitého dřeva a také
odstraňování těch nejmenších nerovností.

67145

                                                                                                                                                                                       
         Délka x šířka                                                                                                                               67145            …
                         mm                                                                                                                                       €                
              150 x 60                                                                                                                                                                       101

Šídlo
Provedení
- S kulatou čepelí a plastovou rukojetí
- Čepel z nástrojové oceli

67160

                                                                                                                                                                                       
      Průměr x délka                                                                                                                               67160            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                      6 x 100                                                                                                                                                                       101

67145

67160

Dláto se zkosenou hranou67194

Provedení
- Vyrobeno podle normy DIN 5139
- Matně lakovaná zploštělá rukověť z bílého buku ve

tvaru jilmu
- Přesně broušený nůž, naostřený pro okamžité

použití

Kvalita
Vysoce legovaná chrom-vanadové nástrojová
ocel.

67194 301

67194 302-307

                                                                                                                                                                Sada                
           Obsah sady                    1 kus od každé položky                Provedení                                67194            …
                                                               Šířka čepele mm                                                                           €                
                            6 ks                                6/10/12/16/20/26                  v dřevěné skříňce                                                  301

                                                  Jednoduchý                
              Šířka břitu                              67194            …
                         mm                                      €                
                                 6                                                         302
                               10                                                         303
                               12                                                         304

                                                      Jednotlivé                
              Šířka břitu                              67194            …
                         mm                                      €                
                               16                                                         305
                               20                                                         306
                               26                                                         307

Tesařská palička
Provedení
- Hlava kladiva vyrobena z červeného buku

ošetřeného v páře
- Hrany jsou frézované se zkosením
- Násada má profilovaný, praktický tvar, 

je vyrobena z pevného jasanu a je lepená,
zaklíněná a pevně uchycená k hlavě kladiva

Použití
Chrání dláta v místech, kde dochází k silným
nárazům.

67300

                                                                                                                                                                                       
    Zatloukací hlava                                                                                                                               67300            …
                         mm                                                                                                                                       €                
              140 x 80                                                                                                                                                                       201

67300
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Přesný úhelník

-
Provedení
- S pokosem
- Drážkovaná mosazná lišta
- Palisandrové rameno a laserem gravírovaná

stupnice na modrém pružinovém jazyku z tvrdé oceli
- Drážkovaná mosazná lišta
                                                                                                                                                                                       
                      Délka                                                                                                                               67313            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                     250                                                                                                                                                                       102
                     300                                                                                                                                                                       103

67313

Tesařský úhelník
Provedení
- Pružinový
- Leštěná ramena, šířka cca 35 mm, 

s rýsovacím otvorem

Kvalita
Speciální ocel.

                                                                                                                                                                                       
        Délka ramena                                                                                                                               67325            …
                         mm                                                                                                                                       €                
             800 x 320                                                                                                                                                                       102

Tesařská tužka
Provedení
- Oválná
- Po 12 ks

67327

                                                                                                                                                                                       
                      Délka                                                                                                                               67327            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                     240                                                                                                                                                                       101

Provedení
- Originál! Osvědčený z minulosti
- 6 řezacích koleček z legované oceli
- Poniklovaná vrchní deska a rozeta, dřevěná rukojeť

Použití
Pro tloušťku skla 3-10 mm. 
Rovná hrana, vzdálenosti 2,5 mm.

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              67340            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                     101

Truhlářské posuvné úkosy

-
Provedení
- Bukové rameno s mosazným profilem tvaru U
- Modrý pružinový jazyk z tvrdé oceli

67310 

                                                                                                                                                                                       
              Délka lišty                                                                                                                               67310            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                     250                                                                                                                                                                       101

67310

67313

67325

67327

Rejsek │ Truhlářské posuvné úkosy │ Úhelník │ Tužka │Řezač na sklo │ Sekery │ Sekyrky

67340

67340

67325

-
Provedení
- Vyrobeno z habrové dřeva
- Se dvěma samostatně nastavitelnými rýsovacími

tyčkami

- Tenké rýsovací jehly vyrobené z oceli
- Integrovaná a snadno čitelná milimetrová stupnice

Použití
Označení plánovaných řezů/bodů.

Rejsek
67305

                                                                                                                                                                                       
        Měřicí rozsah                        Celková délka                                                                               67305            …
                         mm                                         mm                                                                                       €                
                     150                                               220                                                                                    101

67305
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Ruční sekera DIN 5131

x
Provedení
- Kovaná hlava
- Ostře nabroušená řezná hrana, plastový klín
- Odpružení přímo připojené ke klínu
- Lakovaná jasanová násada
- Gumová ochrana řezné hrany

67400

                                                                                                                                                                                       
Celková hmotnost        Celková délka                                                                                               67400            …
                             g                          mm                                                                                                       €                
                     800                             360                                                                                                  201

Dřevěná sekera DIN 7294

x
Provedení
- Kovaná hlava
- Ostře nabroušená řezná hrana, plastový klín
- Odpružení přímo připojené ke klínu
- Lakovaná jasanová násada
- Gumová ochrana řezné hrany

67405

                                                                                                                                                                                       
Celková hmotnost        Celková délka                                                                                               67405            …
                             g                          mm                                                                                                       €                
                   1800                             700                                                                                                  201

67400

67405

Sekera se sklolaminátovou násadou67406

x
Provedení
- Kovaná hlava z uhlíkové oceli
- Plně kalená a temperovaná 51 HRC
- Nabroušené hrany zajišťují snadné pronikání 

do dřeva
- Tenký tvar ostří zajišťuje čisté a snadné sekání

- Sklolaminátová násada s kompozitní rukojetí pro 
příjemnou manipulaci a odolnost

- Pohodlný povrch rukojeti z termoplastického 
elastomeru se závěsným očkem

- Dodává se s ochranným krytem hlavy

67406

                                                                                                                                                                                        
Celková hmotnost        Celková délka                                                                                               67406            …
                             g                          mm                                                                                                       €                
                             640                             360                                                                                                                                   101

Štípací sekera se sklolaminátovou násadou67407

x
Provedení
- Kovaná hlava z uhlíkové oceli
- Plně kalená a temperovaná 51 HRC
- Nabroušené hrany zajišťují snadné pronikání 

do dřeva
- Široký klín pro štípání dřeva
- Sklolaminátová násada s kompozitní rukojetí 

pro příjemnou manipulaci a odolnost
- Pohodlný povrch rukojeti z termoplastického

elastomeru se závěsným očkem
- Dodává se s ochranným krytem hlavy

67407

                                                                                                                                                                                        
Celková hmotnost        Celková délka                                                                                                67407            …
                             g                          mm                                                                                                       €                
                           1550                             710                                                                                                                                   101
                           2300                             780                                                                                                                                   102
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Vrtáky do dřeva │ Strojní bity Forstner │ Vrtací pily │ Pila na dřevo │ Obloukové pily │ 
Lupenkové pily

Vrták do dřeva, tvar B
1
Provedení
- Přesně broušený hrot M-vrtáku se dvěma

předřezávacími závitníky
- Zaručené vrtání bez trhání i hladké stěny vrtaných

otvorů
- Vysoký řezný výkon a odvod třísek díky speciální-

mu spirálovému tvaru

Použití
Vhodné pro tvrdé i měkké dřevo. 
Pro přesnou výrobu průchozích a slepých otvorů.

67620 201

                                                                                                                                                                Sada                
   Obsah sady                       Průměr vrtáku                                                                                       67620            …
                                                                 mm                                                                                               €                
                   5 ks                                4/5/6/8/10                                                                                                                        201
                8 ks                 3/4/5/6/7/8/9/10                                                                                                            202

67620 203-212

67620

                                                                                                                                                       Jednotlivé                
       Průměr vrtáku                Celková délka                  Délka stopky                                               67620            …
                         mm                                 mm                                 mm                                                       €                
                                 3                                        61                                        33                                                                           203
                                 4                                        75                                        43                                                                           204
                                 5                                        86                                        52                                                                           205
                                 6                                        93                                        57                                                                           206
                                 7                                      109                                        69                                                                           207
                                 8                                       117                                        75                                                                           208
                                 9                                      120                                        80                                                                           209
                               10                                      120                                        80                                                                           210
                               11                                      142                                        89                                                                             211
                               12                                      151                                        96                                                                           212

67620 202

                                                      Jednotlivé                
       Průměr vrtáku                              67660            …
                         mm                                      €                
                               22                                                         207
                               24                                                         208
                               25                                                         209
                               26                                                         210
                               28                                                         211
                               30                                                         212
                               32                                                         213

                                                      Jednotlivé                
       Průměr vrtáku                              67660            …
                         mm                                      €                
                               10                                                         200
                               12                                                         201
                               14                                                         202
                               15                                                         203
                               16                                                         204
                               18                                                         205
                               20                                                         206

Strojní bity Forstner DIN 7483 G
1
Provedení
- Vynikající životnost díky nové geometrii řezání
- Oddělené obvodové řezné hrany pro menší tření,

bez popálenin, čistý řez a vrtání bez třísek
- Tvrdost břitu nejméně 50 HRC
- Pro použití se sklíčidlem 10 mm

Použití
Bity Forstner se používají pro vrtání slepých otvorů
bez třísek a okrajových otvorů v měkkém dřevu,
tvrdém dřevu, dřevotřískovém materiálu a pro
připevnění závěsů a odstranění otvorů po sucích.

67660 200-220

67660 300

                                                      Jednotlivé                
       Průměr vrtáku                              67660            …
                         mm                                      €                
                               34                                                         214
                               35                                                         215
                               36                                                         216
                               38                                                         217
                               40                                                         218
                               45                                                         219
                               50                                                         220

67660

                                                                                                                                                                Sada                
   Obsah sady                       Průměr vrtáku                                                                                       67660            …
                                                                 mm                                                                                               €                
                   5 ks                      15/20/25/30/35                                                                                                                          300

Oddělené obvodové řezné hrany
Menší tření/zahřívání a tedy delší
životnost

Perfektní kvalita řezu
Přesně broušený středicí hrot a velké vůle pro
odvod třísek pro optimální odvod třísek

3stranná stopka
Zabraňuje prokluzování
ve sklíčidle
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                              Délka mm                                                                                                               67700            …
                Složená/rozložená                                                                                                                       €                
                                       230/420                                                                                                                                                     101

x
Provedení   
- Vynikající kvalita s vysokou únavovou pevností,

patentovaný speciální kluzný povrch
- Výsledkem je o 20 % nižší třecí odpor a tedy

menší potřebná síla
- 100% ochrana proti korozi

- Speciální zuby XT se 7 zuby na palec
- Přesně broušená a kalená
- Protiskluzná plastová rukojeť
- Skládací s jednoručním bezpečnostním uzávěrem

Vrtací pila (rašple na vytváření otvorů)
Provedení
- Se zabroušenými zuby

Použití
Pro práci se dřevem, kůží, pryží, 
plasty, lisovanými materiály atd.

67670

                                                                                                                                                                                       
   Průměr        Celková délka                                                                                                               67670            …
         mm                         mm                                                                                                                       €                
        6,5                             360                                                                                                               101

Pila na dřevo Laplander

67700

67670

67700

Ergonomická rámová pila

x
Provedení
- Ramena jsou vyrobena z oválné trubky se snadno

ovladatelným upínacím mechanismem
- Pilový list s hoblíkovým ozubením pro čerstvé

dřevo
- Lakované hroty zubů, kalené
- S ergonomickými chrániči ruky a kloubů

67720

                                                                                               Oblouková pila                Náhradní pilový list               
  Délka čepele                                                                                       67720            …                      67721            …
                 mm                                                                                               €                                              €                
              760                                                                                                                         201                                                201

67721

67720 - 67721

Lupenkové pily67722

x
67722 101
Lupenkové pily
Provedení
- Robustní rám vyrobený z 12mm ocelové trubky
- Dřevěná rukojeť
- Převis 300 mm

67722 102
Sada listů (24 ks)
Provedení
- 4 listy, každý typu 51W, 53W, 55W, 57W, 

73M a 83S
Použití
Pro lupenkové pily č. 67722 101.

67722 201

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                           Délka               Hmotnost                                                               67722            …
                                                         mm                              g                                                                       €                
     Lupenková pila                              130                             250                                                                                               101
     Sada listů                                               -                                   -                                                                                               102

67722 102
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Japonské pily

x
67753 101
Provedení
- Oboustranné japonské pily
- Ozubené na obou stranách, velmi jemné zuby na

jedné straně, středně jemné zuby na druhé straně
- Velmi dlouhá rukojeť pro ovládání oběma rukama 

a dlouhý dosah
- Tažení umožňuje přesný řez, což zajišťuje úzký

řezný spoj a řezání vyžaduje menší sílu

67753 102
Provedení
- Japonské pily se zadní opěrou, mimořádně

tenkým listem a velmi jemnými zuby
- Kalené hroty zubů, třikrát broušené, zajišťují

dokonalé jemný řez v dřevu a plastových materiá-
lech

- Pružnost listu umožňuje řezat naplocho proti
povrchu

- Dvoudílná rukojeť pro vysokou úroveň pohodlí při
práci a bezpečný úchop

67753 101

                                                                                                                                                                                       
          Délka čepele                       Zuby                                                                                               67753            …
                         mm                 na palec                                                                                                       €                
                             240                    6-8,5/17                                                                                                                                   101
                     270                            18,5                                                                                                                                  102

67753 102

Jemné pily

x
Provedení
- Jemné zuby s kalenými hroty zubů
- S ocelovou zadní stranou pro vysokou stabilitu

Použití
Na dřevo a plast.

67750 202

                                                                                                                                                                                       
      Provedení                       Délka čepele                       Zuby                                                       67750            …
                                                                 mm                 na palec                                                               €                
     Přímý                                                       250                  13/14                                                                 202
     Snížený střed, reverzibilní                250                  15/16                                                                 203

67750 203

67750

67753

Rozmítací pily

x
Provedení
- Kalené hroty zubů
- Přesně broušené zuby
- Univerzální zuby pro optimální řezný výkon

podélně i příčně na úkosech

- Robustní plastová rukojeť s příložným 
úhelníkem 45° a 90°

Použití
Univerzální ruční pila pro všechny typy dřeva.

                                                                                                                                                                                       
  Délka čepele               Zuby                                                                                                               67730            …
                 mm          na palec                                                                                                                       €                
              400                    7/8                                                                                                                                                     101
              475                    7/8                                                                                                                                                    102

Rozmítací pily

x
Superior 2600
Provedení  
- Pilový list vyrobený z vysoce kvalitní švédské oceli

se zuby XT, indukčně kalené
- S vysokou únavovou pevností, patentovaný

speciální kluzný povrch
- Výsledkem je nižší třecí odpor a tedy až o 30 %

menší potřebná síla

- Protiskluzová dvoudílná plastová rukojeť 
s příložným úhelníkem 45° a 90°

- Korozivzdorná s bezpečnostním chráničem zubů

Použití 
Extrémně výkonná pro středně hrubé materiály, jako
je dřevotříska nebo plast.

67737

                                                                                                                                                                                       
  Délka čepele               Zuby                                                                                                               67737            …
                 mm          na palec                                                                                                                       €                
                    400                11/12                                                                                                                                                     101
                    475                  9/10                                                                                                                                                    102

67730

67737

67730

Rozmítací pila67740

ß
Provedení
- S 3stranným diamantovým ostřím
- Nepřilnavý povrch

Použití
Extrémně výkonná v jemných i hrubých materiálech.
Přesné broušení umožňuje rychlé a čisté řezání
dřeva, dřevotřísky, plastů a sádrokartonu.

                                                                                                                                                                                        
  Délka čepele               Zuby                                                                                                               67740            …
                 mm          na palec                                                                                                                       €                
                    450                   8-12                                                                                                                                                     202

67740

Rozmítací pily │ Jemné pily │ Japonské pily│ Ochrana kůže
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Ochranná pleťová mast/krém

F
68002
Ochranná pleťová mast Travabon® classic
Provedení
Rozpustná ve vodě, bez maziv a bez silikonu, 
s vysokým obsahem pevných látek, váže nečistoty,
parfémováno. Emulgátor váže nečistoty a usnadňuje
čištění pokožky. Lepší ochrana díky pigmentům na
ochranu pokožky. Nedojde ke ztrátě schopnosti
uchopování.

Použití
Na ochranu proti mastným, ve vodě nerozpustným
látkám, jako je olej, barva, grafit, kovový prach 
a saze.

68003
Ochranný pleťový krém Stokoderm® aqua pure
Provedení
Jemný krém s regeneračním účinkem chrání
pokožku při práci ve vlhkém a mokrém prostředí.
Lehký a hydratační, rychle se vstřebává. Posiluje,
stabilizuje a regeneruje ochrannou bariéru pokožky.

Použití
Při kontaktu s látkami na vodní bázi, jako jsou
například chladicí kapaliny a vodné roztoky, při
použití rukavic a uzavřeného ochranného oděvu.

                                                                               Travabon® classic                    Stokoderm® aqua pure                
    Obsah                                Provedení                                   68002            …                                 68003            …
           ml                                                                                            €                                                         €                
           100                                    Tuba                                                                         101                                                            101
        1000                                    Měkká lahev                                                           102                                                            102

68002 102

68003 102

68002 101

68003 101

68002 - 68003

                                                                                                                                                                                        
      Produkt                                 Obsah                                Provedení                                           68006            …
                                                           ml                                                                                                       €                
       REMO TEC                                    100                                    Tuba                                                                                      101
       REMO TEC                                  2000                                    Stlačitelná láhev                                                                 102
       MULTI TEC                                     100                                    Láhev                                                                                    201
       MULTI TEC                                  2000                                    Stlačitelná láhev                                                                 202

Ochranný krém / pleťové mléko GREVEN®

d
68006 101-102
GREVEN® REMO TEC
Provedení
- Ochranný pleťový krém bez reziduí, rozpustný ve

vodě
- Ochranná vrstva zabraňuje hromadění nečistot 

a usnadňuje čištění pokožky
- Bez obsahu maziv a silikonu.

Použití
Na odolné, mastné nebo suché nečistoty, jako jsou
odpadní oleje, laky, barvy, dehet a asfalt.

68006 201-202
GREVEN® MULTI TEC
Provedení
- Ochranné pleťové mléko, které funguje jako bariéra

proti látkám rozpustným ve vodě a ve vodě
nerozpustným látkám

- D-panthenol a vitamin E mají také protizánětlivý
účinek a podporují přirozenou regeneraci pokožky

- Bez obsahu silikonu.

Použití
Pro neurčité podráždění pokožky nebo různé
pracovní látky, a také i pro nošení rukavic.

68006 101

68006 201

68006 102

68006 202

68006

Ochranný pleťový krém pr88® / Tekutý přípravek na ochranu pokožky pr88® 

Provedení
- Nemastný, ve vodě rozpustný, pleťový ochranný

krém bez obsahu silikonu, funguje jako bariéra
mezi pokožkou a látkou

- Nezanechává povit mastnoty na pokožce
- Nemá vliv na funkce pokožky, jako je uvolňování

vlhkosti a hmatový smysl

Použití
Na odolné nečistoty způsobené olejem, barvou,
dehtem, asfaltovými produkty, syntetickou pryskyřicí,
silikonem a lepidly.

68001 101-102
Ochranný pleťový krém v plechovce.

68001 103
Tekutý přípravek na ochranu pokožky ve
sprejové nádobě s rozprašovačem.

                                                                                                                                                                                        
    Obsah                                Provedení                                                                                           68001            …
                                                                                                                                                                      €                
     100 ml                                    Plechovka                                                                                                                                  101
     150 ml                                    Sprejová nádoba s rozprašovačem                                                                                       103
             1 l                                    Plechovka                                                                                                                                  102

68001 101

68001 103
68001 102

68001

Ochranný pleťový krém LINESA®

f
Provedení
- Mírně mastný ochranný a pečující pleťový krém,

který obsahuje přírodní včelí vosk a rychle se
vstřebává

- Posiluje obranu pokožky 

- Zabraňuje poškození pokožky způsobené vnějšími 
vlivy

- Obsahuje také heřmánek
- Neobsahuje silikon a nezanechává mastnou pleť
Použití
Jako výživa pro mírně podrážděnou pokožku.

                                                                                                                                                                                        
    Obsah                                Verze                                                                                                      68008            …
           ml                                                                                                                                                       €                
             50                                    Tuba                                                                                                                                            201

68008

68008
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F
Upozornění:
Stlačitelný dávkovač STOKO® pro 1000ml lahve
nebo 2000ml měkké lahve, viz obj. č. 68030. 

68005 101 
Čisticí prostředek na ruce Kresto® Classic
Provedení
Obsahuje speciální rozpouštědla. Pasta s abrazivním
přípravkem ASTOPON® (zpracované mleté skořápky
vlašských ořechů) se složkou na ochranu pokožky
EUCORNOL®. Vynikající prostředek na čištění.
Použití
Pro extrémně odolné nečistoty, jako je olej, mazivo 
a jiné lubrikanty. 

68005 100+103 
Čisticí prostředek na ruce Solopol®, silný
Provedení
Pasta s abrazivním přípravkem ASTOPON®

(zpracované mleté skořápky vlašských ořechů) se
složkou na ochranu pokožky EUCORNOL® a také 
s aloe vera. Mimořádně šetrný k pokožce, vynikající
při čištění.
Použití
Pro čištění rukou bez rozpouštědel s vysokým
obsahem abraziv, pro případy extrémního znečištění
látkami, jako je olej, mazivo, saze, grafit nebo
lubrikanty.

68005 099+102 
Čisticí prostředek na ruce Solopol®, přírodní
Provedení
Pasta s abrazivním přípravkem ASTOPON® (zpraco-
vané mleté skořápky vlašských ořechů) se složkou
na ochranu pokožky EUCORNOL® a také s aloe
vera. Zanechává viditelný pocit vyživené pokožky.
Použití
Pro případy velmi silného znečištění látkami, jako je
olej, mazivo, saze, kovový prach nebo lubrikanty.

68005 101

68005 102 68005 10368005 099

68005 100                                                                                                                                         
      Produkt                                 Obsah                Provedení           68005            …
                                                           ml                                                       €                
       Kresto® Classic                           250                  Tuba                                                 101
       Solopol® silný                              250                  Tuba                                                  100
       Solopol® silný                            2000                  Měkká lahev                                    103
       Solopol ®přírodní                        250                  Tuba                                                  099
       Solopol ®přírodní                      2000                  Měkká lahev                                    102

Čisticí prostředek na ruce68005

Čisticí prostředek na pokožku GREVEN®

d
68024 101-102
GREVEN® SOFT B/RS
Provedení
- Čisticí prostředek na pokožku bez abraziv, ale 

s vynikajícím čisticím výkonem, přizpůsobený
hodnotě pH pokožky

- Hydratuje, neobsahuje mýdla ani rozpouštědla.
Použití
Pro střední až silné znečištění způsobené látkami,
jako je mazivo, olej, kovový prach nebo saze.

68024 201-202
PERLIČKOVÝ PŘÍPRAVEK GREVEN® ACTIVE PEARLS
Provedení
- Čisticí prostředek na ruce s měkkými perličkami 

z ricinového vosku ASP (Active Soft Pearls)
- Žádné ostré ani tvrdé abrazivní materiály; výsled-

kem je menší poškození pokožky než při použití
běžných hrubých čisticích prostředků na ruce

- Bez obsahu mýdel a rozpouštědel.
Použití
Pro případy silného znečištění mazivem, olejem,
kovovým prachem, grafitem nebo sazemi. Dopo-
ručuje se při častém mytí rukou.

68024 102

68024 202

68024 10168024 201

                                                                                                                                                                                        
      Produkt                                         Obsah                        Provedení                                           68024            …
                                                                   ml                                                                                               €                
       SOFT B/RS                                             250                           Tuba                                                                                      101
       SOFT B/RS                                         2000                           Stlačitelná láhev                                                                 102
       ACTIVE PEARLS                                  250                           Tuba                                                                                      201
       ACTIVE PEARLS                                2000                           Stlačitelná láhev                                                                 202

68024

68010 101 + 68011 101

68010 102 + 68011 102

Čisticí prostředek na ruce a dávkovač
ß
68010
Čisticí prostředek na ruce
Provedení
Čisticí prostředek na ruce HHW nyní nabízí přírodní
kukuřičný prášek pro hloubkové čištění pórů.
Rovněž hydratuje pokožku. S povrchově aktivní
směsí šetrnou k pokožce a neutrálním pH, dermato-
logicky testováno. Bez obsahu silikonu.

Použití
Silné znečištění v průmyslových aplikacích, látkami
jako je olej, prach, mazivo, jiné lubrikanty a barva.

68011 101 
Odvíječ
Obsahuje nástěnný držák na třílitrovou plechovku.

68011 102 
Odvíječ
Pro 10litrové kbelíky.

                                                                                                  Čisticí prostředek                           Odvíječ                
    Obsah                                Provedení                                                   68010            …              68011            …
              l                                                                                                               €                                      €                
             3                                    Plechovka                                                                                     101                                       101
            10                                    Vědro                                                                                             102                                       102

68010 - 68011

Čisticí prostředek na ruce
6
Provedení
- Velmi účinný prostředek na čištění rukou s měkkou

práškem z měkkého dřeva jako přírodním abrazi-
vem

- Hydratační pro zajištění optimální kompatibility
pokožky, a to i při opakovaném každodenním
používání

Použití
Lehké až střední znečištění látkami jako je olej,
mazivo, chladicí kapaliny, otěr pryže nebo saze. 68000 101

                                                                                                                                                                                        
    Obsah                                Provedení                                                                                           68000            …
                                                                                                                                                                      €                
    500 ml                                    Plechovka                                                                                                                                  101
          10 l                                    Vědro                                                                                                                                          102

68000 102

68000

Čištění pleti | Péče o pokožku 
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F
Podložka STOKO Vario®

Provedení
- Pouzdro z nerezavějící oceli 
- Bílá povrchová úprava

Použití
Nástěnný dávkovač pro nastavitelné dávkování 
1000 ml a 2000 ml měkkých lahví na produkty
Stoko®.

Dávkovač STOKO®

F
68026
Kosmetický krém Stokolan® Classic
Provedení
- Kosmetický krém, který se rychle vstřebává, 

s uklidňujícím a regeneračním účinkem, na ruce 
a obličej

- Velmi šetrný k pokožce, poskytuje vynikající péči 
o pokožku

- Bez obsahu silikonu
Použití
Pro velmi poškozenou pokožku, vhodné pro všechny
typy pokožky.

Upozornění:
Stlačitelný dávkovač STOKO® pro 1000ml lahve
nebo 2000ml měkké lahve, viz obj. č. 68030.

68027
Pleťový gel Stokolan® Light Gel
Provedení
- Intenzivní, zvlhčující a velmi rychle působící

hydratační gel na ruce a obličej
- Obsahuje kreatin – vlastní zdroj energie kůže – 

a glycerin a močovinu
- Bez obsahu silikonu
Použití
Pro normální pokožku.

68030

68030

                                                                                                                                                                                        
      Produkt                                    Obsah                Provedení                68026            …              68027            …
                                                              ml                                                            €                                      €                
       Stokolan® Classic                           100                  Tuba                                                       101                                             
       Stokolan® Classic                        1000                  Měkká lahev                                         102                                             
       Lehký gel Stokolan®                      100                  Tuba                                                                                                    201

68027

68026 102

Péče o pokožku68026 - 68027

                                                                                                                                                                                        
                   V x Š x H                                                                                                                            68030            …
                            mm                                                                                                                                    €                
         322 x 126 x 140                                                                                                                                                                   101

Kosmetický krém
d
68028 101-102
Speciální krém C
Provedení
- Krém se rychle vstřebává a vyživuje a regeneruje

poškozenou pokožku
- Zvlhčující, bez obsahuje silikonu

Použití
Pro velmi poškozenou pokožku. Vhodné pro
všechny typy pokožky.

68028 202-301
GREVEN® MOČOVINA
Provedení
- Kosmetický krém s mírně hydratačními účinky,

mimořádně dobře vstřebatelný, na ruce a obličej
- Vynikající regenerační účinek na velmi poškozenou

pokožku
- S močovinou a včelím voskem
- Bez obsahu silikonu, bez parfemace

Použití
Pro velmi poškozenou, suchou a citlivou pokožku.

68028 102

68028 101

                                                                                                                                                                                        
      Produkt                                    Obsah                Provedení                                                        68028            …
                                                              ml                                                                                                    €                
       Speciální krém C                             100                  Tuba                                                                                                    101
       Speciální krém C                          2000                  Stlačitelná láhev                                                                                102
       GREVEN® MOČOVINA                2000                  Stlačitelná láhev                                                                                202
      GREVEN® MOČOVINA                   100                  Tuba                                                                                                    301

68028 202

68028 301

68028

68026 101



68.468.4

Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Ochranné rukavice
T
rubiflex NB27
Provedení  
- Vysoce kvalitní ochranné rukavice s vynikající

hmatovou citlivostí
- Extrémně odolný, bezešvý potah
- Podšívka: bavlna/úplet
- Potah: Speciální NBR (nitrilový kaučuk)
- EN 388:2016 stupeň 3111X

Použití: 
- Obrábění kovů
- Údržba
- Nátěry, údržba a kontroly
- Dobrá odolnost vůči olejům, mazivům a kapalinám

68089

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost                      Délka                  Balení =                                                               68089            …
                                                přibl. cm                          Pár                                                                       €                
                                 9                               27                                  1                                                                                              101

68089

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost                      Délka                   Barva                     Balení =                                68086            …
                                                přibl. cm                                                          Pár                                       €                
                                 9                               27                      Bílá                                         1                                                          101

Montážní rukavice 
T
rubipor XS
Provedení  
- Extrémně lehké a prodyšné montážní rukavice
- Vysoká úroveň obratnosti a citlivý hmat díky

novému tvaru
- Špičky prstů, palec i dlaň s impregnací NBR
- Podšívka: bavlna/úplet

- Potah: NBR speciální (nitrilový kaučuk) 
- EN 388:2016 stupeň 1110X

Použití: 
- Přesná montáž / montáž malých dílů
- Úlohy třídění / kontroly kvality
- Ochrana produktu

68086

68086

Bavlněné žerzejové rukavice
Provedení
- Bavlněná žerzejová rukavice s klínkem 

pro větší pružnost a pohodlí
- Bělené
- EN 420, kat. I

Použití:
- Instalace, údržba a balení
- Ochrana produktu
- Lze nosit jako vnitřní rukavice

68085

                                                                                                                                                                                        
               Velikost                    Balení =                                                                                               68085            …
                                                          Pár                                                                                                       €                
               M (7 až 8)                               12                                                                                                                                   101
               L (10)                                       12                                                                                                                                  102
               XL (13)                                    12                                                                                                                                  103

68085

Jednorázové rukavice, latex
Provedení
- Bezešvé
- Pudrované
- Lze nosit na obou rukách

68080

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost                          Provedení                            Balení =                                        68080            …
                                                                                                       Jednotky                                               €                
                            10                             V krabici s dávkovačem                     100                                                                   101

68080

u
Provedení
- Jednorázové rukavice, nitril, nepudrované
- Špičky prstů jsou mírně zdrsněné pro lepší úchop
- Vynikající odolnost proti roztržení
- Nesterilní rukavice lze nosit na obou rukou
Použití:
- Laboratoře a výzkumné obory
- Chemický průmysl
- Potravinářský a konzervárenský průmysl
- Čištění a údržba
- Ochrana produktu

68075 100-101
Dermatril® 740
- S ohrnutými manžetami
- EN 420, EN 374:2016 KPT, EN 455, 

AQL 0.65, kat. III

68075 200-201
Dermatril® P 743
- S dlouhou manžetou
- EN 420, EN 374:2016 JKLOPT, EN 455, 

AQL 0.65, kat. III

Jednorázové nitrilové rukavice Dermatril®

68075

                                                                                                                                                                                                   Dermatril® 740                    Dermatril® P 743                
                  Velikost                Celková délka             Tloušťka vrstvy         Provedení                            Balení =                           68075            …                      68075            …
                                                       přibl. mm                                 mm                                                        Množství                                   €                                              €                
                                 9                                      250                                      0,11          V krabici s dávkovačem                      100                                                     100                                                200
                            10                                      280                                     0,20          V krabici s dávkovačem                        50                                                     101                                                201

68075

Rukavice
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( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Nylonové rukavice Gripmaster®

Provedení
- Nylonové rukavice s mikroporézním latexovým

potahem na dlani
- Velmi příjemné na dotek, zajišťují velice bezpečný

úchop na mastných i kluzkých součástech
- EN 420, EN 388:2003 stupeň 2122, kat. II

Použití:
- Práce s naolejovanými a mastnými obrobky
- Montáž a údržba
- Jemná mechanika
- Automobilový průmysl

68108

                                                                                                                                                                                        
          Velikost           Balení =                                                                                                               68108            …
                                          Pár                                                                                                                       €                
                        8                       12                                                                                                                                                    101
                        9                       12                                                                                                                                                    102
                      10                       12                                                                                                                                                    103

68108

u
Provedení
- Vysoce kvalitní bavlněné žerzejové rukavice se

žlutým speciálním nitrilovým potahem, otevřená
zadní část ruky a pletená manžeta

- Vynikající mechanická pevnost a prodyšnost
v kombinaci s velmi dobrým střihem

- Odolné vůči vlhkosti
- Bez plastifikátorů
- EN 420, EN 388:2016 stupeň 3111X, kat. II

Použití:
- Automobilový a kovoobráběcí průmysl
- Montáž a výroba
- Stavebnictví
- Práce s naolejovanými a mastnými díly

Bavlněné rukavice Sahara® 100
68101

                                                                                                                                                                                        
          Velikost          Balení =                                                                                                               68101            …
                                          Pár                                                                                                                       €                
                        7                      10                                                                                                                                                     101
                        8                      10                                                                                                                                                     102
                        9                      10                                                                                                                                                     103
                      10                      10                                                                                                                                                     104

68101

Pracovní rukavice
Provedení  
- Dlouhé provedení s tkaninou na zadní straně ruky

a látkovou manžetou s chráničem zápěstí 
a elastickým páskem 

68100 101 
- Syntetická kůže, dlaň s podšívkou, bílé, vrtací
- Barva: žlutá

68100 102
- Vepřová useň, podšitá dlaň
- CE kat. I

68100 103 
- Čalounická kůže, vynikající kvalita, vyztužená dlaň,

plátěné manžety, jasné barvy

68100 104 
- Hovězí kůže přírodní - 
- Kůže, vynikající kvalita, pogumované manžety,

dlaň s podšívkou, minimální tloušťka 1,2 mm
- EN 388:2016 stupeň 2133X, kat. II 

68100 103 68100 104

68100 101 68100 102

                                                                                       
          Velikost          Balení =              68100            …
                                          Pár                      €                
                      10                       12                                      101
                      10                       12                                      102
                      10                       12                                       103
                      10                         1                                       104

68100

PVC rukavice
Provedení
- Vysoce kvalitní rukavice s bavlněnou žerzejovou

podšívkou a PVC potahem
- EN 388, kat. II

68090

                                                                                                                                                                                        
          Velikost              Délka             Balení =                                                                                     68090            …
                                          cm                     Pár                                                                                             €                
                   10                   40                      12                                                                                                          101

68090



68.668.6

Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Nitrilové rukavice
Provedení
- Bavlněná žerzejová rukavice s modrým nitrilovým 

potahem a otevřenou zadní částí ruky pro dobrou
prodyšnost

- Vysoká oděruvzdornost, dobře padnoucí střih
- EN420, EN388, kat. II

Použití:
- Automobilový a kovoobráběcí průmysl
- Montáž a výroba
- Přepravní a třídicí práce
- Stavebnictví

68100 100
Provedení
- S manžetou

68100 101
Provedení
- S pletenou manžetou

68110 103
T
profi ergo ENB 20A
Ochranné rukavice PROFI-CLASSIC
Pletená manžeta, DIN EN 388:2016, stupeň 
2121X, vynikající úchop za such/vlhka, 
velmi pohodlné.

68110 101 68110 103

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost                  Balení =                                                                                                68110            …
                                                          Pár                                                                                                       €                
                            10                            12                                                                                                                                   100
                            10                            12                                                                                                                                  101
                             9                              1                                                                                                                                  103

68110 100

68110

Nylonové jemně pletené rukavice ActiveGrip™ Advance

D
Provedení
- Nylonové jemně pletené rukavice s černým

nitrilovým potahem Micro-Finish® na dlani
- Anatomický střih
- Vynikající odolnost vůči opotřebení, protiskluzové,

prodyšné
- EN 420, EN 388:2016 stupeň 4121X, kat. II

Použití:
- Montáž a údržba v suchých, vlhkých nebo

mastných podmínkách
- Automobilový průmysl
- Stavebnictví a strojírenství

68109

                                                                                                                                                                                        
               Velikost                    Balení =                                                                                               68109            …
                                                          Pár                                                                                                       €                
                  9 (L)                                         12                                                                                                                                   101
                  10 (XL)                                    12                                                                                                                                   102
                  11 (XXL)                                  12                                                                                                                                   103

68109

Rukavice

u
Provedení
- Nylonové pletené rukavice s polyuretanovým

potahem na dlani a na hřbetu ruky nad klouby
- Velká mechanická odolnost
- Skvěle padnou na ruce
- Extrémně vysoká citlivost a prodyšnost
- Zajišťují vynikající úchop
- EN 420, EN 388:2016 stupeň 2121X, kat. II

Použití:
- Elektrotechnický průmysl
- Jemná mechanika
- Automobilový průmysl
- Montáž a údržba
- Práce s mastnými a naolejovanými obrobky

Nylonové rukavice Camapur® Comfort 626
68103

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost                  Balení =                                                                                               68103            …
                                                          Pár                                                                                                       €                
                                 7                                10                                                                                                                                   101
                                 8                                10                                                                                                                                   102
                                 9                                10                                                                                                                                   103
                               10                                10                                                                                                                                   104

68103

Ochranné rukavice odolné proti teplu
Provedení
- Pletené bavlněné rukavice s oboustranným,

tepelně odolným nitrilovým potahem
- Ochrana před kontaktním teplem 250 °C
- EN 420, EN 388:2016 stupeň 1232X, 

EN 407 02XXXX, kat. II

Použití:
- Lehké až středně náročné teplotní podmínky

68115

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost                  Balení =                                                                                                68115            …
                                                          Pár                                                                                                       €                
    Pánské velikosti                              1                                                                                                                    102

68115



Katalogy bezpečnosti práce HHW

68.7CZ/P

Sp
ec

iál
ní

 n
ás

tro
je 

/ 
PS

A

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Ochranné rukavice proti pořezání
Provedení
- Střední pletené rukavice Kevlar® s oboustrannými

výstupky z PVC pro lepší úchop
- Delší pletená manžeta pro ochranu zápěstí
- EN 420, EN 388:2003 stupeň 1340, kat. II

Použití:
- Práce s obrobky s ostrými hranami a/nebo 

s kluzkými obrobky
- Balení a přeprava

68120

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost                  Balení =                                                                                                68120            …
                                                          Pár                                                                                                       €                
                               10                                  1                                                                                                                                  102

68120

Pletené rukavice Dyneema®

Provedení
- Pletené rukavice Dyneema® s polyuretanovým

potahem na dlani pro vynikající úchop a vyšší
mechanickou odolnost

- Dobrá citlivost a hmat
- Omyvatelné
- EN 420, EN 388:2016 stupeň 4343C, kat. II

Použití:
- Zpracování plechů a obrábění kovů
- Práce s obrobky s ostrými hranami, suchými 

nebo naolejovanými obrobky 
- Úkony údržby, které jsou spojeny s rizikem

pořezání

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost                  Balení =                                                                                                68118            …
                                                          Pár                                                                                                       €                
                                 8                                  1                                                                                                                                   101
                               10                                  1                                                                                                                                  102

68118

68118

Ochranné rukavice proti pořezání Camapur® Cut 620

u
Provedení
- Výkonné pletené rukavice z vláken HPPE s šedým

polyuretanovým potahem na dlani
- Skvělé padnoucí střih a dobrá citlivost ve spojení 

s vysokou úrovní ochrany proti pořezání
- Omyvatelné
- EN 420, EN 388:2016 stupeň 4X42B, kat. I

Použití:
- Zpracování plechů a obrábění kovů se středním

rizikem pořezání
- Automobilový průmysl
- Montáž a údržba

68117

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost                  Balení =                                                                                                68117            …
                                                          Pár                                                                                                       €                
                                 8                                  1                                                                                                                                   101
                                 9                                  1                                                                                                                                   102
                               10                                  1                                                                                                                                   103

68117

Info
Více rukavic a také obecné informace 
Informace o ochraně rukou a pokožky naleznete v našich nejnovějších materiálech 

Katalog osobních ochranných pomůcek (OOP)
Ochrana pokožky / Rukavice / Čištění

Vyžádejte si svoji kopii na adrese info@hhw.de.



68.868.8

Speciální nástroje / PSA

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Ochrana sluchu

                                                                                                                                                                                        
                                 Rozměr                                                                                                                 68160            …
                                         cm                                                                                                                         €                
                   23,6 x 22,5 x 12,5                                                                                                                                                       104

Provedení
- Vyrobeno z plastu ABS, modrá
- Chráněno proti prachu a stříkající vodě
- Snadná montáž zašroubováním 

nebo nalepením na místo
- Včetně upevňovacího materiálu

Kapsle pro ochranu sluchu
68160

68160

a
68150 101
Pěnové ochranné zátky do uší Laserlight
Provedení
- Hladká vnější vrstva
- Kuželové a lisované
- Dokonale se přizpůsobí tvaru zvukovodu 

a snadno se zavádějí a utěsní
- Dodávány po dvou kusech v sáčku

68150 201
Ochranné zátky do uší se šňůrkou QB1
Provedení
- Lehké a pohodlné
- Speciální ergonomický tvar zajišťuje, že jsou

ochranné zátky do uší v požadované vzdálenosti,
například při umístění na pracovní plochu.

68150 202
Náhradní zátky do uší
Pro ochranné zátky do uší se šňůrkou, 
obj. č. 68150 201.

Ochranné zátky do uší
68150 101

                                                                                                                                                                                        
                 Balení =         Hodnota SNR                                                                                               68150            …
                                                          dB                                                                                                       €                
                 200 párů                               35                                                                                                                                   101
                        1 ks                               26                                                                                                                                  201
                   50 párů                                   -                                                                                                                                   202

68150 201

68150

                                                                                                                                                                                        
       Typ                           Hodnota SNR               Hmotnost                         68161            …             68162            …
                                                          dB                              g                                 €                                    €                

         Leightning L2F                             32                             236                                                   101                                            
         Leightning L2                                31                             222                                                                                               101

68161

Ochrana sluchu
I
68161
Leigning L2F, výstražné
Provedení
- Sklopný náhlavní pásek umožňuje praktické 

ukládání
- Svítivě zelená ochrana zajišťuje vynikající viditel-

nost za špatného počasí nebo ve tmě
- Reflexní náhlavní pásek je dobře viditelný, když na

něj svítí světlo, což zajišťuje vyšší bezpečnost
- Technologie řízení průtoku vzduchu zajišťuje

optimální izolační výkon při všech frekvencích
- Testováno podle normy EN 352-1

Použití
Ideální pro nošení v noci, při slabém osvětlení
a špatných povětrnostních podmínkách.

68162 101
Leightning L2
Provedení
- Pružinový náhlavní pásek pro práci v extrémních

podmínkách
- Měkké pěnové polstrování náhlavního pásku 

a pohodlné polstrování náušníků (vyměnitelné)
nabízejí maximální pohodlí, a to i při dlouhodobém
nošení

- Díky teleskopickému nastavení výšky je zaručeno
dokonalé nasazení na všechny velikosti hlavy

- Testováno podle normy EN 352-1

Použití
Pro střední rozsah hluku a dlouhé intervaly použití.

68162

68161 - 68162



Katalogy bezpečnosti práce HHW
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       Typ                           Hodnota SNR               Hmotnost                                                                                                                                                                  68163            …
                                                          dB                              g                                                                                                                                                                          €                

         Optime I                                          27                             180                                                                                                                                                                                                               101
         Optime II                                         31                             210                                                                                                                                                                                                               201
         Optime III                                        35                             285                                                                                                                                                                                                               301

Ochrana sluchu Optime
Q 3
68163 101
Optime I
Provedení
- Velmi univerzální a obzvlášť lehké (180 g)
- Tyto ochrana sluchu má tenký profil, ale uvnitř se

vyznačuje velkou hloubkou
- Snadné kombinování s dalším vybavením
- Ideální volba pro ty, kdo potřebují univerzální

ochranu sluchu pro krátká i delší období používání
- Testováno dle normy EN 352-1/352-3

Použití
Pro vystavení hluku nízké úrovně. V dílnách, při
instalatérských pracích, v tiskárnách, pro koníčky 
a volný čas.

68163 201
Optime II
Provedení
- Ochrana sluchu Optime II byla vyvinuta pro

vystavení hluku vysoké úrovně a poskytuje
účinnou ochranu i při velmi nízkých frekvencích

- Těsnicí kroužky jsou naplněny směsí kapaliny 
a pěny a zajišťují optimální utěsnění při mírném tlaku

- Je zachováno dokonalé pohodlí, dokonce i při delší
době používání

- Náhlavní pásky jsou flexibilní a lze 
je nastavit podle potřeby

- Testováno dle normy EN 352-1/352-3

Použití
Pro vystavení hluku vysoké úrovně. Při práci se
stavebními zařízeními, pneumatickými vrtačkami 
a pro zemědělské aplikace.

68163 301
Optime III
Provedení
- Ochrana sluchu Optime III je tou nejlepší volbou

pro ochranu před extrémním vystavením hluku
- Dvojité chrániče snižují rezonanci v ochraně na

minimum. Tímto způsobem je dosaženo maximální
izolace při vysokých frekvencích, ale signály a řeč
jsou stále snadno rozpoznatelné.

- Akustické spojení mezi vnitřkem a prostorem mezi
chrániči zajišťuje optimální izolaci při nízkých
frekvencích

- Široký, jemně polstrovaný pásek
- Testováno dle normy EN 352-1/352-3

Použití
Pro vystavení extrémnímu hluku. Pro použití na
letištích, v dolech a strojovnách.

68163 101 68163 201 68163 301

68163

Info
Další produkty a obecné informace týkající se ochrany hlavy, ochrany 
dýchacích cest, ochrany očí a zařízení pro zastavení pádu naleznete 
v našem nejnovějším 

Katalogu osobních ochranných pomůcek (OOP) 
Ochrana hlavy a zařízení pro zastavení pádu

Vyžádejte si svoji kopii na adrese info@hhw.de.



68.10
www.hhw.de

68.10 a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Dodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Objednací údaje vždy v jednotkách.

Speciálnínástroje
/

PSA

CZ/P
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Stupeň ochrany Balení = 68202 …
Jednotky €

FFP1 20 101
FFP2 20 102
FFP2 20 103
FFP3 D 10 104

Ochranné masky

I
68202 101
Provedení
- FFP1 v souladu s normou EN 149:2001
- Ochranná dýchací maska s měkkým a jemným

těsnicím lemem zajišťuje optimální utěsnění kolem
nosu

- Díky elastickému popruhu odolnému proti roztržení
pevně sedí

- Maska neobsahuje PVC, silikon ani latex
- Barva nosní svorky: žlutá
Použití
Až čtyřnásobek limitní hodnoty pro pevné a tekuté
aerosoly (prach, aerosoly).

68202 102
Provedení
- FFP2 v souladu s normou EN 149:2001
- Ochranná dýchací maska s měkkým a jemným

těsnicím lemem zajišťuje optimální utěsnění kolem
nosu

- Díky elastickému popruhu odolnému proti roztržení
pevně sedí

- Maska neobsahuje PVC, silikon ani latex
- Barva nosní svorky: zelená
Použití
Desetinásobek limitní hodnoty pro pevné a tekuté
aerosoly (prach, aerosoly).

68202 103
Provedení
- FFP2 v souladu s normou EN 149:2001
- Ochranná dýchací maska s měkkým a jemným

těsnicím lemem zajišťuje optimálně přiléhavé
nasazení kolem nosu

- S výdechovým ventilem pro ještě větší pohodlí
- Díky elastickému popruhu odolnému proti roztržení

pevně sedí
- Maska neobsahuje PVC, silikon ani latex
- Barva nosní svorky: zelená
Použití
Desetinásobek limitní hodnoty pro pevné a tekuté
aerosoly (prach, aerosoly).

68202 104
Provedení
- FFP3 v souladu s normou EN 149:2001
- Skládací maska v hygienických baleních po jedné,

s poddajným měkkým těsnicím lemem kolem nosu
a výdechovým ventilem

- Maska nabízí minimální odpor při dýchání, i když
musí materiál filtru intenzivně filtrovat částice

- Maska neobsahuje PVC, silikon ani latex
- Barva nosní svorky: červená
Použití
Až třicetinásobek limitní hodnoty pro pevné a tekuté
aerosoly (prach, aerosoly). 68202 104

68202 103

68202 102

68202 101

68202

Stupeň ochrany Balení = 68200 …
Jednotky €

FFP1 D 20 201
FFP2 D 10 202

Ochranné masky

m
68200 201
Provedení
- Vyztužený vnější plášť
- Měkký vnitřní plášť
- Tvarovatelná nosní spona
- Úroveň ochrany FFP1 D, EN 149:2001
Použití
Chrání před pevnými netoxickými částicemi.

68200 202
Provedení
- Pevný vnější kryt, tvarovatelná nosní spona,

výdechový ventil
- Malý odpor, velké pohodlí
- Vnitřní pěnové těsnění
- Připevněný náhlavní pásek
- Úroveň ochrany FFP2 D, EN 149:2001
Použití
Chrání před pevnými, škodlivými, méně toxickými
látkami.

68200 201

68200

Respirační ochrana – úrovně ochrany podle normy EN 149:2001Info

Stupeň 
ochrany

VGW*  Poznámka / omezení

FFP1 4
Proti netoxickému prachu a aerosolům na bázi vody a oleje. Nikoli proti karcinogenním a radioaktivním 
látkám a biologickým činitelům přenášeným vzduchem z rizikových skupin 2 a 3 a enzymům

FFP2 10
Proti škodlivému a karcinogennímu prachu, kouři a aerosolům na bázi vody a oleje.  
Nikoli proti radioaktivním látkám a biologickým činitelům přenášeným vzduchem z rizikové skupiny 3 a enzymům

FFP3 30
Proti škodlivému a karcinogennímu prachu, kouři a aerosolům na bázi vody a oleje.  
Proti radioaktivním látkám a biologickým činitelům přenášeným vzduchem z rizikové skupiny 3 a enzymům

* Násobek mezní hodnoty

Dýchací ochrana
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       Stupeň ochrany               Balení =                                                                                               68203            …
                                               Jednotky                                                                                                       €                
       FFP2                                                20                                                                                                                                   201
       FFP2                                                 10                                                                                                                                  202
       FFP2 D                                               5                                                                                                                                  203

Ochranné masky
Q
Provedení
- Tvarované tělo masky
- Tělo nosu lze individuálně přizpůsobit

68203 201
Ochranná dýchací maska FFP2
Použití
Desetinásobek limitní hodnoty pro jemný prach.

68203 202-203
Provedení
- Ochranné dýchací masky s patentovaným výde-

chovým ventilem Cool Flow pro maximální
pohodlí při dýchání

- Skla se nezamlží

68203 202
Ochranná dýchací maska FFP2 
Provedení
- S výdechovým ventilem Cool Flow
Použití
Desetinásobek limitní hodnoty pro jemný prach.

68203 203
Ochranná dýchací maska FFP2 D 
Provedení
- S výdechovým ventilem Cool Flow, nastavi-

telnými popruhy a těsnicím lemem
Použití
Desetinásobek limitní hodnoty pro jemný prach.

68203 201 

68203 202

68203 203

68203

                                                                                                                                                                                        
       Stupeň ochrany               Balení =                                                                                               68206            …
                                               Jednotky                                                                                                       €                

         FFP1                                                 10                                                                                                                                   101
         FFP2                                                 10                                                                                                                                   201
         FFP3                                                 10                                                                                                                                   301

Q
Provedení
Přepracovaná ochranná dýchací maska 3MTM

AuraTM 9300+Gen3 je nyní dostupná ve verzi třetí
generace. 

Nový komfortní ventil 3MTM Cool FlowTM nabízí
vynikající rozptyl vydechovaného tepla a vlhkosti 
a výrazně snižuje odpor proti výdechu. 

Nové polohovací pomůcky umožňují nositelům
hygienicky otevřít masku, poté ji vytvarovat 
a nasadit. Nová, vysoce výkonná technologie filtru
nabízí výrazně větší pohodlí při dýchání spolu se
sníženým objemem a hmotností. 

Odolný a pohodlný textilní řemínek zaručuje, že vám
maska opravdu padne. Trojdílné provedení 
s integrovanou nosní svorkou se přizpůsobí
jakémukoli tvaru obličeje. Hygienické balení po
jednom kusu.

68206 101
Typ 9312+Gen3
Provedení
- FFP1 NR D mV v souladu s normou 

EN 149:2001 + A1:2009

68206 201
Typ 9322+Gen3
Provedení
- FFP2 NR D mV v souladu s normou 

EN 149:2001 + A1:2009

68206 301
Typ 9332+Gen3
Provedení
- FFP3 NR D mV v souladu s normou 

EN 149:2001 + A1:2009

Ochranná dýchací maska AuraTM řady 9300+Gen3
68206 101

68206

Q
Provedení
- Bezúdržbová maska pro maximální bezpečnost 

a snadné použití
- Dvě velké filtrační vložky s aktivním uhlím zajišťují

minimální odpor při dýchání
- Velké zorné pole díky nízkoprofilovému provedení
- Parabolický výdechový ventil snižuje hromadění

tepla
- Měkký a jemný materiál masky
- Lehké a dobře vyvážené provedení
- Nastavitelný pásek s držákem na hlavu
- Popruhy na krk se snadným upevněním

- Úroveň ochrany poskytované maskou FFA-
BEK1P3D je v souladu s normou EN 405:2002

Použití
Organické výpary, anorganické a kyselé plyny a také
amoniak až do desetinásobku hodnoty MAK nebo
1000 ml/m3, podle toho, která hodnota je dosažena
dříve. 
Jemný prach až 30krát mezní hodnota.
Při práci s čpavkem, metylaminem, chlorem,
bělidlem, kyselinou chlorovodíkovou, oxidem
siřičitým, sirovodíkem a rozpouštědly.

Dýchací maska 4279 (bezúdržbová)
68215

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               68215            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                          101

68215

68206 201

68206 301
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       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68246            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Čirá                                                                                                                            101
         Šedá                                                      Šedá                                                                                                                          102

Ochranné brýle MAX C4
ß
Provedení
- Polykarbonát
- Velmi lehké
- Optimálně padnou, výborné pokrytí
- Skla se 100% UV ochranou, odolné proti poškrá-

bání a nezamlžují se
- Testováno podle normy EN 166-168

Použití
V dílnách, montážních prostorách a laboratořích 
a také jako brýle pro návštěvníky.

68246 101

68246 102

68246

Ochrana očí

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68240            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Křišťálová/černá                                                                                                     201
         Tónovaná šedá                                  Křišťálová/černá                                                                                                     202

ß
Provedení
- Lehké ochranné brýle s dvojitými skly a pružnými,

protiskluzovými sportovními stranicemi pro
pohodlné nošení

- Měkké nosní polstrování zajišťuje, že brýle
dokonale sedí

- Nosní polstrování lze demontovat a vyčistit

- Skla se 100% UV ochranou, odolné proti poškrá-
bání a nezamlžují se

- Testováno podle normy EN 166-168

Použití
Pro vnitřní i venkovní použití.

Ochranné brýle MAX T7
68240 201

68240 202

68240

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68242            …
                                                                                                                                                                      €                
         Reflexní stříbrná                               Černo-oranžová                                                                                                       101

Ochranné brýle MAX W3
ß
Provedení
- Vnitřní/venkovní ochranné brýle s mírně stříbřitými

reflexními polykarbonátovými skly pro použití 
v proměnlivých světelných podmínkách

- Měkký nosní můstek a flexibilní stranice s nastavi-
telnou délkou zajišťují, že brýle dokonale padnou

- Velké hledí chrání oblast obočí a nabízí dobrý
výhled do všech stran

- Skla se 100% UV ochranou, odolné proti poškrá-
bání a nezamlžují se

- Testováno podle normy EN 166-168

Použití
Pro práci v proměnlivých světelných podmínkách 
uvnitř i venku.

68242

68242

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68248            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Kov/stříbro                                                                                                               101

Ochranné brýle MAX Z8
ß
Provedení
- Robustní kovové stranice
- Měkké koncovky stranic potažené PVC pro

pohodlné nošení
- Velké hledí chrání oblast obo čí a nabízí dobrý

výhled do všech stran
- Skla se 100% UV ochranou, odolné proti poškrá-

bání a nezamlžují se
- Testováno podle normy EN 166-168

Použití
V dílnách, montážních závodech, extrémních
provozních podmínkách.

68248

68248
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       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68250            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Transparentní                                                                                                          201

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68245            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Šedá                                                                                                                          101

Ochranné brýle MAX V1
ß
Provedení
- S odolným polykarbonátovým bočním chráničem
- Mimořádně odolná proti nárazu a poškrábání
- Lze nosit přes standardní dioptrické brýle
- Testováno podle normy EN 166-168

Použití
Chrání při řezání, hoblování, vrtání, frézování,
broušení, leštění a laboratorní práci.

68250 201

68250

Ochranné brýle MAX K9
ß
Provedení
- Nezamlžující se polykarbonátová skla
- Nylonové stranice, které lze délkově nastavit 

a naklánět ve spoji
- Měkké nosní polstrování z PVC

- Skla se 100% UV ochranou, odolné proti poškrá-
bání a nezamlžují se

- Testováno podle normy EN 166-168

Použití
Pro venkovní stavební práce.

68245

68245

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68243            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Černo-oranžová                                                                                                       101

Ochranné brýle MAX XR
ß
Provedení
- Protiskluzové měkké polstrování na stranicích

Konce lze naklonit
- Neomezený výhled do všech stran

- Skla se 100% UV ochranou, odolná proti poškrá-
bání, která se nezamlžují

- Testováno podle normy EN 166-168

Použití
V dílnách, montážních závodech a laboratořích.

68243

68243

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68244            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Šedá                                                                                                                          101

Ochranné brýle MAX SL
ß
Provedení
- Neformální brýle s dvojitými skly, výškově nastavi-

telné nylonové stranice a měkké, pohodlné nosní
polstrování zajišťuje zajišťují dokonalé nasazení

- Skla se 100% UV ochranou, odolné proti poškrá-
bání a nezamlžují se

- Testováno podle normy EN 166-168

Použití
V dílnách a laboratořích a pro montážní práce.

68244

68244

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68249            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Modrá/červená                                                                                                       101
         Tónovaná šedá                                  Modrá/červená                                                                                                       102

Ochranné brýle MAX A1
ß
Provedení
- Klasika mezi ochrannými brýlemi s elastickými

nylonovými stranicemi
- Stranice jsou tvořeny dvěma díly s velmi měkkými

výstupky, které zajišťují lepší umístění těchto brýlí
- Délku a sklon stranic lze nastavit tak, aby vyhovo-

vala každému uživateli
- Boční chránič nabízí optimální bezpečnost
- Skla se 100% UV ochranou, odolné proti poškrá-

bání a nezamlžují se
- Testováno podle normy EN 166-168

Použití
V dílnách a laboratořích. Chrání při vrtání, frézování
a broušení.

68249 101

68249 102

68249



68.1468.14
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Ochrana očí

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68257            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Černá/mátová                                                                                                         101

Ochranné brýle Terminator Plus

0
Provedení
- Moderní ochranné brýle se sportovním designem
- Dodatečný pryžový lem na horním okraji rámu

zabraňuje vniknutí cizích předmětů do brýlí
- Nastavení délky stranic a náklonu umožňuje

uživatelům nastavit brýle tak, aby brýle dokonale
padly

- Měkké stranice, které se nesvírají
- Polykarbonátová skla, čirá, 100% ochrana proti 

UV záření, odolná proti poškrábání
- Testováno v souladu s normou EN 166-168, 

EN 170

Použití
Pro broušení, soustružení a frézování, jemnou
mechaniku, montáže a laboratorní práci.

68257 101

68257

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68252            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Modrá                                                                                                                       101

I
Provedení
- Mimořádně pohodlné ochranné brýle, které jsou

velmi lehké a dokonale padnou
- Nezkreslené zobrazení
- Dodáváno s nastavitelným pružným popruhem na

brýle
- Skla se 100% ochranou proti UV záření, odolná

proti poškrábání
- Testováno v souladu s normou EN 166-168, 

EN 170

Použití
Pro případy, kdy jsou hlavy uživatelů v extrémních
polohách, v dílnách a montážních závodech.

Ochranné brýle Millennia
68252

68252

Ochranné brýle MAX V268250

ß
Provedení
- Ochranné brýle s čirými polykarbonátovými

stranicemi a skly

- Ideální pro nošení přes dioptrické brýle
- Testováno podle normy EN 166

68250 301

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68250            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Čirá                                                                                                                            301

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68257            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Bílá                                                                                                                            201

Ochranné brýle Terminator, malé

0
Provedení
- Brýle jsou určeny speciálně pro menší tvary 

hlavy a všude dobře přiléhají
- Měkké stranice
- Optimální přijetí ze strany uživatelů a perfektní

nasazení díky nastavitelnému sklonu a délce
stranic

- Polykarbonátová skla, čirá, 100% ochrana proti 
UV záření, odolná proti poškrábání

- Testováno v souladu s normou EN 166-168, 
EN 170

Použití
Pro přesnou práci, montáže a laboratorní práci,
brýle pro návštěvníky.

68257 201

68257

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68253            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Modrá                                                                                                                       101

Ochranné brýle XC®

I
Provedení
- Ochranné brýle s integrovaným ventilačním

kanálem v čelním popruhu
- Čelní popruh je potažený pružným, nárazuvz-

dorným a protiskluzovým elastomerem, který spolu
s geometrií skel nabízí optimální ochranu

- Délku stranic a sklon skel lze nastavit individuálně
- Skla s odolnou povrchovou úpravou proti zamlžení

HydroShield

- Čirá skla s ochranou UV 400, odolná proti poškrá-
bání a zamlžení

- Testováno v souladu s normou EN 166-168, 
EN 170

Použití
Pro broušení, frézování a soustružení, jemnou
mechaniku, v dílnách a pro montážní a laboratorní
práci.

68253

68253
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                                                                                 Ochranné brýle                                     Náhradní sklo                
       Sklo světla             Rám                                                   68283            …                                   68283            …
                                                                                                          €                                                           €                
         Čirá                            Modrá/oranžová                                                            101                                                              201

                                                                                 Ochranné brýle                                     Náhradní sklo                
       Sklo světla             Rám                                                   68284            …                                   68284            …
                                                                                                          €                                                           €                
       Čirá                            Černá                                                                               101                                                              102

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68271            …
                                                                                                                                                                      €                
       Čirá                                                        Modrá/černá                                                                                                           101

Ochranné brýle pro nošení přes normální brýle
T
typ 9161
Provedení
- Lze nasadit přes všechny dioptrické brýle
- Neomezené periferní vidění super-panorama-

tickými skly se zorným polem 180°
- Výborně padnou a netlačí
- Efektivní nepřímé větrání díky speciálnímu 

provedení stranic s optimálním bočním chráničem

- Stranice lze nastavit na čtyři délky, maximální
pohodlí

- Testováno v souladu s normou EN 166-168, 
EN 170

Použití
Pro zajištění ochrany při řezání, hoblování, vrtání,
frézování, pískování a leštění a pro laboratorní
práce.

68271

68271

Bezpečnostní brýle skyper 9195
T
Provedení
- Velmi lehké ochranné brýle s neomezeným

výhledem do stran
- Skla a stranice vyrobené z nárazuvzdorného

plastu
- Velmi ohebné a pohodlné stranice znamenají, že

brýle sedí a netlačí

- Délku stranice lze individuálně nastavit pomocí
integrované zarážky

- Stranice mohou být nakloněné, aby brýle dokonale
seděly

- Matný boční ochranný kryt poskytuje zvýšenou
ochranu proti oslnění

- 100% UV filtr
- Testováno v souladu s normou EN 166-168, 

EN 170

68284

68284

Ochranné brýle i-vo
T
Provedení
- Měkké části na citlivých místech a pohodlné

polstrování ve stranicích nabízejí dlouhodobé
pohodlí

- Skla se 100% UV ochranou, odolná proti poškrá-
bání, nezamlžují se, HC-AF

- Testováno v souladu s normou EN 166-168, 
EN 170

Použití
Pro broušení, soustružení a frézování, jemnou
mechaniku, montáže a laboratorní práci.

68283 

68283

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68280            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Světle šedá                                                                                                              101

Ochranné brýle pheos 9192
T
Provedení
- Ochranné brýle s moderním módním vzhledem
- Vynikající ochrana ze všech stran
- Velké zorné pole zásluhou duosférických skel
- Vynikající ventilace díky integrovanému designu

obrouček uvex climazone

- Brýle drží na místě díky technologii kombinující
tvrdé a měkké materiály s neklouzavými součástmi
na stranicích

- Skla se 100% UV ochranou, odolné proti poškrá-
bání a nezamlžují se

- Testováno podle normy EN 166, EN 170

68280

68280

                                                                                 Ochranné brýle                                     Náhradní sklo                
       Sklo světla             Rám                                                   68281            …                                   68281            …
                                                                                                          €                                                           €                
       Čirá                            Hnědá/transparentní                                                    101                                                              102

Ochranné brýle futura 9180
T
Provedení
- Lehké ochranné brýle s prakticky neomezeným

zorným polem
- Maximální pohodlí a příjemná přiléhavost díky

vynikajícímu tvaru

- Stranice lze podle potřeby naklánět, a to jak
hodně, tak i málo

- Délku stranic lze nastavit podle potřeb uživatele
- Testováno v souladu s normou EN 166-168, 

EN 170

68281

68281
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                                                                                              Ochranné brýle                        Náhradní sklo                
       Sklo světla                                     Rám                                        68265            …                      68265            …
                                                                                                                       €                                              €                
         Čirá                                                        Oranžová/šedá                                                 101                                                103
         Čirá                                                        Šedá/černá                                                       102                                                103

Krabice na ochranné brýle

0
Provedení
- Vyrobeno z plastu ABS, modrá
- Chráněno proti prachu a stříkající vodě
- Krabice na ochranné brýle je vybavena dvěma

montážními otvory a je navržena tak, aby ji bylo
možné trvale instalovat kdekoli, kde jsou oči
uživatelů vystaveny nebezpečí v důsledku jisker,
štěpků, záblesků apod.

- Včetně upevňovacího materiálu

Použití
Ideální pro čisté a kompaktní ukládání ochranných
brýlí. Umisťují se na snadno přístupná místa
pracovních stanic, u vchodů do výrobních prostor, 
v laboratořích nebo pro použití návštěvníky.

                                                                                         
    Rozměry      Pro ochranné brýle    68290            …
    cm                                  Množství            €                
     23,6 x 12,0 x 12,0                           1                            201
     23,6 x 22,5 x 12,5                          4                            202
     23,6 x 31,5 x 20,0                        12                            203

68290 201

68290 202 68290 203

68290

Čisticí utěrky na brýle
T
Provedení
- Čisticí utěrky, bez silikonu
- Jednotlivě balené

Použití
Vhodné pro všechna skla.

68289

                                                                                                                                                                                        
       Provedení                              Balení =                                                                                       68289            …
                                                       Jednotky                                                                                               €                

         V kartonové krabici                            100                                                                                                                         101

68289

Ochranné panoramatické brýle ultrasonic 9302
T
Provedení  
- Mimořádně pohodlné: Díky kombinaci dvou

různých materiálů (tvrdé součásti / měkké součás-
ti) nezpůsobuje delší nošení brýlí žádné problémy
s otlaky

- Pružné, měkké části přilehnou ke specifickému
tvaru obličeje uživatele a zaručují kompletní boční
ochranu v oblasti očí, dokonce i nositelům diop-
trických brýlí

- Vynikající ventilace zajišťuje příjemný pocit 
a nedráždí oči

- Široké panoramatické zorné pole a rychlejší 
a snazší výměna skel díky inovativní nasazovací
technologii

- Testováno v souladu s normou EN 166-168, 
EN 170

68265 101

68265 102

68265

Ochrana očí | Ochrana hlavy | Ochranné bederní pásy

                                                                                                                                                                                        
       Sklo světla                                     Rám                                                                                       68268            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čirá                                                        Čirá                                                                                                                            101

Ochranné panoramatické brýle MAX V20
ß
Provedení
- Chemická ochranné brýle s nepřímou ventilací

prostřednictvím čtyř knoflíkových ventilů
- Nezamlžující se polykarbonátová skla
- Testováno podle normy EN 166

Použití
Zajištění ochrany v laboratořích a při práci 
s chemikáliemi.

68268

68268

                                                                                              Ochranné brýle                        Náhradní sklo                
       Sklo světla                                     Rám                                        68264            …                      68264            …
                                                                                                                       €                                              €                
         Čirá                                                        Šedá/transparentní                                          101                                                102

Panoramatické ochranné brýle ultravision 9301
T
Provedení
- Neomezený periferní výhled díky super panorama-

tickým sklům (bezbarvá)
- Zorné pole 180°
- Zcela přiléhavé, ale netlačí

- Optimální nasazení a větší pohodlí díky měkké
čelence a speciálnímu nosnímu polstrování

- Ventilační systém, protizamlžovací skla bez
srážení vlhkosti

- Ideální pro osoby s dioptrickými brýlemi
- Testováno v souladu s normou EN 166-168, 

EN 170

68264 102
Náhradní sklo, čiré
- Polykarbonát
- Velká mechanická odolnost

68264

68264
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                                                                                                            Classic                                        Elite                
       Barva                                                                                             68330            …                      68330            …
                                                                                                                       €                                              €                
         Černá                                                                                                                                201                                                      
         Námořnická modř                                                                                                         202                                                      
         Královská modrá                                                                                                           203                                                      
         Šedá                                                                                                                                  204                                                      
         Černo-šedá                                                                                                                                                                            301
         Tmavě modrá/šedá                                                                                                                                                             302

                                                                                       
       Velikost                 Délka              68134            …
                                          cm                      €                
         S                                69-81                                       101
         M                               79-91                                       102
         L                             89-104                                       103

68134ß
Provedení
- Zdroje nebezpečí poranění páteře zahrnují

monotónní práci na montážní lince, dlouhodobou
práci vestoje a zvedání těžkých břemen

- V kombinaci se správnou technikou zvedání
pomáhá pás minimalizovat riziko poranění zad

- Kuželový tvar se dokonale přizpůsobí tělu uživatele
a pohodlně se nosí

- Speciální obrys boků a žeber poskytuje větší
pohodlí

- Navíc dokonale padne díky přizpůsobenému tvaru
- Jednocestný systém háku a smyčky a upevňova-

cí prvek s posuvným úchopem nejen zaručují vyšší
bezpečnost, ale také velmi snadné použití

Bederní pás MAX68134

Ochranná přilba proti nárazu, First Base 3 Classic a Elite

G
Provedení
- Nově vyvinutá, pružná vnitřní skořepina má boky

opatřené mikroperforací a nepřímým větráním na
vršku hlavy a zaručuje optimální proudění vzduchu
kolem krku

-Provedení  tvarované skořepiny se dokonale
přizpůsobí různým velikostem a tvarům hlavy 
a bezpečně a pohodlně padne

- Pratelná látka z mikrovlákna s velkou ventilační
síťovina po stranách a absorpční potní páska
výrazně snižují vlhkost a teplo uvnitř ochranné
přilby proti nárazu

- Nosí se přes uši, což ještě vylepšuje individuální
přizpůsobení a kompatibilitu s dalšími osobními
ochrannými pomůckami

- Testováno podle normy EN 812 A1

68330 201-204
First Base 3 Classic
Provedení
- Třetí generace ochranné přilby SCOTT proti

nárazům

68330 301-302
First Base 3 Elite
Provedení
- Nový model First Base 3 Elit ve dvoubarevném

provedení pro moderní vzhled
- S přídavnou ventilační síťovinou na vršku hlavy
- Reflexní lemování kolem přilby zajišťuje viditelnost

ve tmě a za špatných světelných podmínek

68330

68330 201

68330 301

68330 202

68330 203 68330 204

68330 302

                                                                                       
       Velikost                 Délka              68134            …
                                          cm                      €                
         XL                         101-114                                      104
         XXL                       112-124                                       105
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Použití:

             Průmyslové použití

             Výstavba dopravních/
nadzemních vedení

             Výstavba větrných
elektráren

             
Telekomunikace

             Údržba

             Ocelové konstrukce

             Stavebnictví

             Požární sbory

             Události

Normy

V závislosti na oblasti použití a účelu podléhají položky osobních
ochranných pomůcek proti pádu různým normám:

EN 358 Přídržné popruhy

Pro udržování v pracovní poloze a pro zajištění v místech, kde hrozí
nebezpečí pádu (například při práci na plochých střechách). Upevňovací
oka se obvykle nacházejí na boku, okolo pánevní kosti.

EN 361

Pro ochranu při lezení ve spojení s pohyblivými zařízeními pro zastavení
pádu, včetně pevného kotevního lana. Ochrana při lezení (např. při práci
na věžích, stožárech). Oka úvazku pro ochranu při lezení jsou obvykle
umístěna na břišním pásu, uprostřed před tělem.

EN 361 Zachycovací postroj

Pro zajištění pracovníků v oblastech s rizikem pádu a pro zastavení pádů
(např. při práci na věžích, stožárech, převisech budov). Oka úvazku pro
zachycovací postroj jsou umístěna na zádech mezi lopatkami (dorzální)
nebo na hrudi (hrudní).

Záchranné oko

Další součásti/výběr:
EN 341 Zařízení pro sestupování
EN 353-1 Pohyblivá zařízení pro zastavení pádu včetně pevného

zajišťovacího vedení
EN 353-2 Pohyblivá zařízení pro zastavení pádu včetně flexibilního

zajišťovacího vedení
EN 354 Lana
EN 355 Absorbéry energie
EN 360 Zatahovací zařízení pro zastavení pádu
EN 363 Systémy ochrany proti pádu
EN 795 Závěsný bod

Systém pro zastavení pádu

Systém pro zastavení pádu se skládá z různých jednotlivých součástí,
které lze kombinovat v závislosti na oblasti použití a požadavcích.

Závěsný bod

- Podle normy EN 795
- Například: stativ, zvedací pás, minifix, permanentní systémy.

Lano

- V souladu s normami EN 353-2, EN 354/355, EN 360 nebo EN 358
- Například pohyblivá zařízení pro zastavení pádu, lana Shockyard,

tlumiče pádu, zatahovací zařízení pro zastavení pádu.

Postroj

- V souladu s normami EN 364, EN 358 nebo EN 813
- Například poutací postroj a záchranné postroje, pojistný pásek, 

bezpečnostní pás sedadla.

Informace o používání osobních ochranných pomůcek pro prevenci
pádů, zadržení uživatelů a záchranu životů.

Je nutné dodržovat platná pravidla a předpisy pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele v souladu s předpisy BGR 198 a BGR 199 a také
předpisy o prevenci nehod.
Zařízení pro zastavení pádu musí být na místě (výňatek):
• Na pracovištích nebo dopravních trasách, na vodě a nad vodou nebo

jinými kapalnými či pevnými látkami, ve kterých je možné propadnout.
To platí bez ohledu na výšku, ze které můžete spadnout. 

• Při výšce pádu více než 1,0 m na schodištích bez zábradlí a odpočívad-
lech schodišť, otvorů ve zdech, řídicích stanicích strojů, jako doplněk
otvorů (střešní okna, ventilační šachty apod.), které nejsou bezpečně
připevněny na místě pomocí zatížitelného krytu

• Při výšce pádu větší než 2,0 m na všech ostatních pracovištích 
a dopravních trasách. 

Bez ohledu na výše uvedené platí následující:
• Na pracovištích a dopravních trasách na střechách s výškou pádu 3,0 m

a vyšší
• Na zdech a při úkolech prováděných na oknech z výšky pádu 5,0 m a více.

Informovanost – zařízení pro zastavení páduh

Zařízení pro zastavení pádu

Info
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Typ Hmotnost 68350 …
přibl. kg €

ARG 30 1,1 401
ARG 30 HRS 1,6 402
ARG 31 1,6 403

Typ Délka 68357 …
m €

BFD SK 12 1,5 101
BFD SK 12 2,0 102
BFD Y SK 12 1,5 103

Lana
h
68357 101-102
BFD SK 12
Provedení
- Lano s tlumičem pádu
- Odolné a oděruvzdorné lano s opláštěným jádrem,

s jednou karabinou FS-51 a jednou ocelovou
karabinou FS-90

- Testováno podle normy EN 354, EN 355

68357 103
BFD Y SK 12
Provedení
- Dvoupramenné lano s tlumičem pádu
- Odolné a oděruvzdorné lano s opláštěným jádrem,

s jednou karabinou FS-51 a dvěma ocelovými
karabinami FS-90

- Testováno podle normy EN 354, EN 355

68357 103

68357 101-102

68357

h
68350 401-402
ARG 30
Provedení
Výkonný univerzální poutací postroj pro průmyslové
a obchodní použití. Individuálně nastavitelné
drážkované přezky na ramenou a nohou urychlují
navlékání a sundávání postroje. Prostřední ocelové
oko na hrudi je povoleno jako bezpečnostní postroj
v souladu s normou EN 361.

68350 402
ARG 30 HRS
Provedení
Boční závěsné body v souladu s normou EN 358,
oko pro ochranu při lezení v souladu s normou
EN 361 v kombinaci s normou EN 352-1, bederní
pás.

68350 403
ARG 31 Skyfizz Lifter Click
Provedení
Individuálně nastavitelný postroj je ideální pro práci
bez nutnosti polohovacích lan nebo jiných pomůcek.
Extrémně odolné ocelové přední a zadní oko pro
zařízení pro zastavení pádu v souladu normou
EN 361. Pohodlná zadní polstrovaná část
rovnoměrně rozkládá zátěž. Zacvakávací úchyty
usnadňují použití a nasazení postroje.

68350 403

Poutací postroje

68350 40268350 401

68350

68340 …
€

247,00 301

h
Souprava zahrnuje:
Poutací postroj EN 361, typ CS 2 s předním
a zadním okem pro zařízení pro zastavení pádu.
Smyčka EN 354 a EN 795, typ LOOP 22 kN, délka
2 m. Pohyblivé zařízení pro zastavení pádu v
souladu s normou EN 353-2, typ SKN, délka 10 m.
Lano s opláštěným jádrem a karabinou FS 51,
v přepravním kufru.
Upozornění:
Technické údaje týkající se poutacího postroje
a zařízení pro zastavení pádu viz obj. č. 68350 ff.

Ochrana proti pádu
68340

68340
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h
Provedení
- Odolnost vůči zatížení na hranách 
- Síla: 35 kN 
- EN 354, EN 795

Vázací prostředky
68355

                                                                                                                                                                                        
                      Délka                                                                                                                               68355            …
                            m                                                                                                                                       €                
                                 1                                                                                                                                                                       101
                                 2                                                                                                                                                                       102

68355

                                                                                                                                                       Nastavitelné                         Pohyblivý typ                           Nastavitelné                
                Zařízení pro zastavení pádu                                                                                                   68351            …                      68352            …                      68353            …
                                         Délka lana m                                                                                                          €                                              €                                              €                
                                                                      2                                                                                                                                       101                                                                                                             
                                                             5                                                                                                                                                                                            301                                                301
                                                           10                                                                                                                                                                                             302                                                302
                                                           15                                                                                                                                                                                            303                                                303
                                                           20                                                                                                                                                                                            304                                                      

h
68351
Lano pro tyčový zádržný systém
Provedení
Ergogrip SK 12 v souladu s normou EN 358, Ovaloy
Tri a karabinami FS 51. Průměr lana 12 mm. Pro
použití v bočních přídržných okách v souladu 
s normou EN 358. 
Systém Ergogrip runner je velmi malý, lehký 
a ergonomický. Na laně jej lze plynule regulovat.

Upozornění:
Pracovní polohovací lana se používají pouze pro
polohování pracovní stanice.

68352
Provedení
Pohyblivé ocelové zařízení pro zastavení pádu na
flexibilním kotvicím vedení. Vč. automatické
karabiny, typ FS 51. Absorpce energie se provádí
klouzáním na laně s opláštěným jádrem o průměru
11 mm. Jakmile se zařízení pro zastavení pádu
zastaví, v krátké reakční době zadrží zajištěného
výškového pracovníka, bez nepříjemného trhání.
Tím se významně v prvním okamžiku zmenší šok 
z pádu. Pracovník se cítí bezpečně. Dopad se sníží. 

68353
Ergogrip SK 16
Provedení
Ergogrip je zařízení pro zastavení pádu s nastavitel-
nou délkou a používá se pro bezpečné a flexibilní 
pracovní polohování. 
Lze jej použít jako pohyblivé zařízení pro zastavení
pádu nebo jako pracovní polohovací lano. Speciální
16mm lano s opláštěným jádrem je odolné vůči
zatížení na hranách a také vůči vysokému zatížení. 
EN 353-2, EN 358.

68351

6835368352

Pohyblivá zařízení pro zastavení pádu EN 353-268351 - 68353

Zařízení pro zastavení pádu│ První pomoc
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DIN 13169
Typ Velikost 68400 …

mm €
Kufr první pomoci 400 x 300 x 150 201
Skříňková lékárnička 404 x 462 x 170 202
Lékárnička 350 x 250 x 100 203
Obsah - 211

DIN 13157
Typ Velikost 68401 …

mm €
Kufr první pomoci 260 x 170 x 110 201
Skříňková lékárnička 302 x 362 x 140 202
Lékárnička 260 x 160 x 80 203
Obsah - 211

68401 201

Malé lékárničky podle normy DIN 13157
I
68401 201
Lékárnička Quick-CD
Provedení
Plast ABS, oranžová barva, nástěnný držák se
zámkem 90°, robustní rukojeť a otočné úchyty, dvě
poloviny pouzdra stejné velikosti, obvodové gumové
těsnění, průhledné krycí desky, nastavitelné vnitřní
přepážky, těsnicí zařízení, bezpečnostní těsnění.
Obsah dodávky v souladu s normou DIN 13157.

68401 202
Skříňková lékárnička Heidelberg
Provedení
Ocelový plech, bílý lak, jednokřídlá dvířka, uzamyka-
telná, jedna nastavitelná police, skládací úložný
panel, dveře s těsněním.
Obsah dodávky v souladu s normou DIN 13157.

68401 203
Lékárnička Kiel
Provedení
Vyrobeno z vysoce nárazuvzdorného plastu, bílá
barva, se závěsem a pojistnými jazýčky.
Obsah dodávky v souladu s normou DIN 13157.

68401 211
Obsah
Provedení
Veškerý obsah v souladu s normou DIN 13157
pro doplňování a plnění stávajících lékárniček.

68401 202

68401 211

68401 203

68401

Velké lékárničky podle normy DIN 13169

68400 201
I
68400 201
Lékárnička MT-CD
Provedení
Plast ABS, oranžová barva, nástěnný držák se
zámkem 90°, robustní rukojeť a otočné úchyty, dvě
poloviny pouzdra stejné velikosti, obvodové gumové
těsnění, průhledné krycí desky, nastavitelné vnitřní
přepážky, těsnicí zařízení, bezpečnostní těsnění.
Obsah dodávky v souladu s normou DIN 13169.

68400 202
Skříňková lékárnička první pomoci Rome
Provedení
Ocelový plech, bílá barva, dvoje dvířka, uzamykatel-
né, dvě nastavitelné police, dvě zásuvky, každá
dvířka mají tři úložné přihrádky, skládací úložný
panel.
Obsah dodávky v souladu s normou DIN 13169.

68400 203
Kufříková lékárnička Oslo
Provedení
Ocelový plech, bílý lak, rám a víko z jednoho kusu,
zaoblené hrany, profilové těsnění, dvě rukojeti kufru,
dvě západky.
Obsah dodávky v souladu s normou DIN 13169.

68400 211
Obsah
Provedení
Veškerý obsah v souladu s normou DIN 13169
pro doplňování a plnění stávajících lékárniček.

68400 202

68400 203

68400 211

68400

- V kancelářských a komerčních provozech:
do 50 zaměstnanců, 1 x DIN 13157 malý,
nad 50 zaměstnanců, 1 x DIN 13169 velký,
nad 300 zaměstnanců, 1 x DIN 13169 na 300 zaměstnanců.
- Ve výrobních a zpracovatelských závodech:
do 20 zaměstnanců, 1 x DIN 13157 malý,
nad 20 zaměstnanců, 1 x DIN 13169 velký,
nad 100 zaměstnanců, 1 x DIN 13169 na 100 zaměstnanců.

- Na staveništích:
do 10 zaměstnanců, 1 x DIN 13157 malý,
nad 10 zaměstnanců, 1 x DIN 13169 velký,
nad 50 zaměstnanců, 1 x DIN 13169 na 50 zaměstnanců.

Jedna velká lékárnička podle normy DIN 13169 může být také
nahrazena dvěma malými lékárničkami podle normy DIN 13157.

Nové německé technické předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost práce ASR A4.3 „Ošetřovny, zdroje a zařízení první pomoci“ pro první pomoc
poskytují standardizované a právně závazné směrnice pro všechna pracoviště, ať už v těžkém průmyslu, dílnách, malých firmách, veřejném sektoru
nebo v vzdělávacích institucích:

Výňatek z předpisů o prevenci nehod:Info
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www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

                                                                                                                              Rozšíření DIN 13157 plus                
       Lékárnička pro bezpečnost na pracovišti                                                                                  68403            …
                                                                                                                                                                      €                
       Dílna                                                                                                                                                                                        102

                                                                                                                                                                                                Odvíječ náplasti                Doplňovací souprava            
       Typ                                                                                                                                                                                                    68406            …                      68406            …
                                                                                                                                                                                                                         €                                              €                
         Voděodolný                                                                                                                                                                                                                                     101                                                102
         Elastická                                                                                                                                                                                                                                          201                                                202
         Detekovatelná                                                                                                                                                                                                                                 301                                                302

Odvíječ náplasti QuickFix
9
Provedení
Uzamykatelný dávkovač QuickFix je pouze 23 cm
široký a 13,5 cm vysoký, a navzdory své kompaktní
velikosti lze použít 90 náplastí. Náplasti jsou ihned
po ruce a při vytažení se automaticky uvolní.
Systém lze proto obsluhovat jednou rukou, aniž by
se zašpinily jiné náplasti. QuickFix – rychlá, snadná
a hygienická první pomoc pro drobná zranění.

68406 101
Odvíječ náplasti, odolný proti vodě
Provedení
Vodotěsný, ideální pro práci v mokrém prostředí.
Obsahuje 2 x 45 náplastí.

68406 102
Doplňovací souprava, odolná proti vodě
Provedení
6 balení po 45 náplastech.

68406 201
Odvíječ náplasti, elastická

Provedení
Zvláště prodyšné a elastické náplasti z látky, které
kopírují pohyb pokožky. Obsahuje 2 x 45 náplastí.

68406 202
Doplňovací sada, elastická
Provedení
6 balení po 45 náplastech.

68406 301
Odvíječ náplasti, detekovatelný
Provedení
Elastické a vizuálně nápadné modré náplasti 
s integrovaným kovovým povrchem pro detekci
detektorem kovů. Vhodné k použití v potravinářském
průmyslu. Obsahuje 2 x 45 náplastí.

68406 302
Detekovatelná doplňovací souprava
Provedení
6 balení po 45 náplastech.

68406 101

68406 102

68406

Kufřík první pomoci, SPECIÁL
I
Provedení  
- Obsahuje základní vybavení DIN 13157 plus 

nástavce
- Barva oranžová
- Velikost: 400 x 300 x 150 mm
- Další obsah zahrnuje další náplasti, univerzální

obklady, oculavNIT® oplachování očí, utěrky na
čištění po úrazu, pinzetu na třísky, balení tlakových
obvazů, samolepicí obvazy aluderm®-aluplast

Použití 
V údržbářských a opravárenských podnicích,
technických dílnách.

Upozornění:
Soupravy první pomoci pro jiné profese jsou
dostupné na vyžádání.

68403

68403

Autolékárnička DIN 13164
I
Provedení
- Vyrobeno z vysoce nárazuvzdorného plastu
- Se závěsem a pojistnými jazýčky
- Barva: černá
- Obsah dodávky v souladu s normou DIN 13164

68402

                                                                                                                                                        DIN 13164                
                  Velikost                                                                                                                               68402            …
                         mm                                                                                                                                       €                
         260 x 160 x 80                                                                                                                                                                       101

68402

První pomoc
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Odvíječ náplasti aluderm®-aluplast
I
Provedení
Praktický dávkovač z plastu ABS s nástěnným
držákem a montážní sadou, barva oranžová. Tři
přihrádky, průhledné, závěsné víko s tunelovou
přihrádkou.

Obsah se skládá z: 
30 proužků aluderm®-aluplast 7,2 x 1,9 cm, 
30 proužků aluderm®-aluplast 7,2 x 2,5 cm, 
25 prstových náplastí aluderm®-aluplast, 
20 prstových obvazů aluderm®-aluplast 12 x 2 cm, 
10 obvazů na klouby aluderm®-aluplast, 
1 blok dokumentů o naléhavém ošetření se 40 listy.
Všechny náplasti jsou hygienicky zapečetěny 
v jednotlivých baleních.

Upozornění:
Náplasti aluderm®-aluplast se nelepí na ránu,
netřepí se, jsou prodyšné, vysoce savé, podporují
hojení a tvorbu nové kůže, jsou hypoalergenní,
fyziologicky bezpečné, bez optických rozjasňovačů
a chemických pojiv.

68407

                                                                                                                                                                                        
  Dávkovač V x Š x H                                                                                                                            68407            …
                            mm                                                                                                                                    €                
            160 x 122 x 57                                                                                                                                                                   101

68407 

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                              Obsah                     Obsah                                       68408            …
                                                                        Množství                            ml                                               €                
         Sada přídavných náplastí                                  116                                  -                                                             101
       Roztok na výplach očí, krabice                              -                      4 x 250                                                             102

         Roztok na výplach očí, jednotlivý                          -                             250                                                                   103

Příslušenství – První pomoc
I
68408 101
Sada přídavných náplastí 
Provedení  
Celkem 116 samolepicích obvazů aluderm®-alu-
plast s obvazovými polštářky opatřenými aluminio-
vou vrstvou, jednotlivě zabalené včetně prstových
obvazů, náplastí na prsty a klouby, proužky
prstových náplastí, barevných dětských náplastí,
hedvábných lepicích proužků náplastí. V plastové
krabici 161 x 118 x 50 mm, s průhledným víkem se
závěsem, modrá barva.
Použití 
Doplňkový obsah pro skříňkovou lékárničku nebo
samostatnou soupravu první pomoci na pracovišti
nebo v kanceláři.

68408 102–103 
Oční výplach oculavNIT®

Sterilní roztok připravený k okamžitému použití pro
okamžité vyplachování očí a spojivek, zejména po
popáleninách způsobených kyselinami, zásadami,
pepřovým sprejem nebo slzným plynem CS.
250 ml na láhev, bezúdržbová, životnost tři roky.
Bezpečnostní zámek.

68408 102 
Krabice oculavNIT®

Provedení   
Obsah: 4 lahve pro výplach očí oculavNIT®, sada
pro okamžité použití při poranění očí. 
V plastovém boxu, 260 x 160 x 80 mm, 
s praktickým nástěnným držákem, oranžová barva.

68408 103
Jedna láhev obsahuje 250 ml sterilního roztoku.

68408 101

68408 102

68408 103

68408
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Vesta Trucker
Provedení
Vysoký límec,ochrana ledvin, různé vnější kapsy,
jedna vnitřní kapsa, skrytý zip, červená/černá
bavlněná podšívka. 

Vrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna. 
Plnění: 100% polyester. 
Podšívka: 100% bavlněný flanel.

68563

                                                                                                                                                                                       
       Velikost                          Barva                                                                                                     68563            …
                                                                                                                                                                      €                
         M                                          Černá                                                                                                                                          101
         L                                           Černá                                                                                                                                          102
         XL                                        Černá                                                                                                                                          103
         XXL                                     Černá                                                                                                                                          104
         XXXL                                   Černá                                                                                                                                          105

68563

                                                                                                                           
       Velikost                          Barva                                                                                                     68555            …
                                                                                                                                                                      €                
       Univerzální velikost       Oranžová/červená, fluorescenční                                                                                          101

    Univerzální velikost    Žlutá, fluorescenční                                                           201

Provedení  
- Vyrobeno z pletené tkaniny potažené PVC
- Vyrobeno podle normy EN 471 třídy 2
- Jednotná velikost
- S dvojitým upevňovacím kroužkem a reflexními

pruhy
- Zabaleno v PE sáčku

68555 201

68555 101

Výstražné vesty PVC68555 

Jednorázové ochranné obleky | Výstražné vesty | Bezpečnostní obuv 

                                                                                                                                                                                        
       Velikost                  68500            …              68501            …              68502            …              68503            …
                                               €                                      €                                      €                                      €                
       XL                                                     101                                       101                                       101                                       101
       XXL                                                  102                                       102                                       102                                       102

m
68500
Secutex Pro 5/6
Provedení
Antistatická ochranná kombinéza proti chemikáliím,
která je prachotěsná a má omezenou odolnost proti
postříkání. Kapuce s elastickým páskem, dvojitý zip
s lemem, elastický pas, ramena a nohy. Kombinéza
chrání před postříkáním agresivními tekutými
chemikáliemi a je propustná pro vzduch a vodní
páru. Polypropylenová tkanina vyrobená technologií
spunbond na zadní straně a polyethylenová
laminátová vrstva dohromady přinášejí maximální
ochranu a odolnost proti oděru. 
Třída ochrany: Kat. III, typ 5, 6. Antivirová
ochrana, certifikace dle normy EN 14126
Použití
K oblastem použití patří výroba a plnění lahví 
v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém
průmyslu, výroba v chemickém průmyslu, veterinární
ochrana.

68501
Tritex Pro, modrá
Provedení
Prachotěsná, s omezenou odolností proti postříkání.
Antistatická povrchová úprava. Prodyšný třívrstvý
materiál SMS. I při dlouhodobém nošení tento
robustní oděv brání hromadění tepla a vlhkosti.
Kapuce s elastickým páskem, dvojitý zip s lemem,
elastický pas, ramena a nohy. 
Třída ochrany: Kat. III, typ 5, 6.
Použití
Pro likvidaci azbestu, zpracování materiálu obsahují-
cího skelná vlákna, pro údržbářské a renovační práce.

68502
Painttex-Plus
Chrání před škodlivým jemným prachem. Odolné,
antistatické, odolné proti opotřebení a nepouštějící
vlákna. Prodyšný třívrstvý materiál SMS. Kapuce
s elastickým páskem, dvojitý zip s lemem, elastický
pas, ramena a nohy. 
Třída ochrany: Kat. III, typ 5.
Použití
Pro průmyslové i automobilové lakýrníky, pro
rekonstrukce, čištění a odstraňování azbestu.

68503
Tritex Pro, bílá
Provedení
Prachotěsná kombinéza vyrobená z třívrstvé tkaniny
SMS, prodyšná, antistatická. Lehké provedení.
Kapuce s elastickým páskem, dvojitý zip s lemem,
elastický pas, ramena a nohy. 
Třída ochrany: Kat. III, typ 5, 6.
Použití
Pro odstraňování azbestu, zpracování materiálů
obsahujících skelná vlákna, pro údržbářské 
a renovační práce, pro použití v potravinářském
průmyslu.

Jednorázové ochranné obleky (kombinézy)

6850368502

6850168500

68500 - 68503
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Nízká bezpečnostní obuv Potency S1P ESD BOA

$
Provedení
- Horní část boty: extrémně prodyšná textilie 

a kůže
- Podšívka: SAY-DRY ® – prodyšná textilní podšívka

odolná proti opotřebení, vynikající absorpce 
a uvolňování vlhkosti

- Vložka: COFRA SOFT ESD, anatomicky tvaro-
vaný měkký polyuretan s efektem tlumení nárazů 
a vysokou odolností proti uklouznutí

- Vnější podrážka: PU/TPU s nízkým elektrickým
odporem

- Mezipodešev: APT destička, neobsahuje kovy
- Ochranný kryt: Hliník
- Šířka: 11 Mondopoint
- Plus: Šněrovací systém BOA®, testováno ESD
- EN ISO 20345 S1P SRC

68714

                                                                                      
        Němčina                                     68714            …
          Velikost                                            €                
                      44                                                                109
                      45                                                                110
                      46                                                                 111
                      47                                                                112

                                                                                      
        Němčina                                     68714            …
          Velikost                                            €                
                      40                                                                105
                      41                                                                106
                      42                                                                107
                      43                                                                108

                                                                                      
        Němčina                                     68714            …
          Velikost                                            €                
                      36                                                                101
                      37                                                                102
                      38                                                                103
                      39                                                                104

68714

Nízká bezpečnostní obuv Kayak, černá S1P ESD

$
Provedení
- Horní část boty: extrémně prodyšná textilie 

a mikrovlákno
- Podšívka: prodyšná textilní podšívka odolná proti

opotřebení, vysoká úroveň absorpce a uvolňování
vlhkosti

- Vložka: EVANIT ESD, tepelně tvarovaná děrovaná
stélka s prodyšným povrchem

- Vnější podrážka: EVA/TPU s nízkým elektrickým
odporem

- Mezipodešev: APT destička, neobsahuje kovy
- Ochranný kryt: Hliník
- Šířka: 11 Mondopoint
- Plus: Přední kryt TPU, ochrana proti zkroucení,

testováno ESD, DGUV 112-191
- EN ISO 20345 S1P SRC

68713

                                                                                      
        Němčina                                    68713            …
          Velikost                                            €                
                      44                                                                109
                      45                                                                110
                      46                                                                 111
                      47                                                                112

                                                                                      
        Němčina                                    68713            …
          Velikost                                            €                
                      40                                                                105
                      41                                                                106
                      42                                                                107
                      43                                                                108

                                                                                      
        Němčina                                    68713            …
          Velikost                                            €                
                      36                                                                101
                      37                                                                102
                      38                                                                103
                      39                                                                104

68713

Evropské normy (EN) pro boty používané v průmyslových a komerčních oborech.
EN ISO 20345 - Zkušební energie ochranné špičky 200 joulů, 
EN ISO 20346 - Zkušební energie ochranné špičky 100 joulů,
EN ISO 20347 - bez ochranné špičky 

EN ISO 20345        Oblasti použití
SB             Splňuje veškeré základní požadavky normy EN ISO 20345. Otevřená pata, ochranné špičky s odolností 200 joulů.
S1            Plná nebo dělená kůže. Kromě základních požadavků: uzavřená pata, kapacita absorpce energie, antistatická ochranná špička

s odolností 200 joulů. Použití: V průmyslu, řemeslech a obchodu, na suchých místech.
S1P         Stejné jako S1, ale navíc mezipodešev odolná proti propíchnutí, která prochází botou.
S2        Stejné jako S1, vhodné pro práci na mokrých podlahách, takže nepropustné pro vodu, schopné absorbovat vodní páry. 

Použití: V suchých prostorách uvnitř i venku.
S3        Splňuje všechny požadavky modelu S2, s doplněním mezipodešve odolné proti propíchnutí, která prochází botou. 

Použití: V suchých/vlhkých oblastech, uvnitř/venku, pro použití jako stavební pracovní obuv a v případě rizika propíchnutí nehtů.

Bezpečnostní obuv v souladu s normou EN ISO 20345Info

Nízká bezpečnostní obuv Cruiser, černá S3

$
Provedení
- Horní část boty: vodoodpudivá nubuková useň, 

vložky z prodyšného materiálu
- Podšívka: SANY-DRY® - prodyšná textilní

podšívka odolná proti opotřebení, vynikající 
absorpce a distribuce vlhkosti

- Vložka: COFRA SOFT ESD, anatomicky tvaro-
vaný měkký polyuretan s efektem tlumení nárazů 
a vysokou odolností proti uklouznutí

- Vnější podrážka: PU/TPU
- Mezipodešev: APT destička, neobsahuje kovy
- Ochranný kryt: Plast
- Šířka: 11 Mondopoint
- Plus: Kožená ochranná krytka, torzní opora, 100%

bez obsahu kovů
- EN ISO 20345 S3 SRC

68715

                                                                                      
        Němčina                                    68715            …
          Velikost                                            €                
                      46                                                                107
                      47                                                                108
                                                                                                 

                                                                                      
        Němčina                                    68715            …
          Velikost                                            €                
                      43                                                                104
                      44                                                                105
                      45                                                                106

                                                                                      
        Němčina                                    68715            …
          Velikost                                            €                
                      40                                                                101
                      41                                                                102
                      42                                                                103

68715
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Bezpečnostní obuv nízká Zatopek S3

$
Provedení
- Horní část bory: vodoodpudivá kůže
- Podšívka: SANY-DRY® - prodyšné, odolné proti

opotřebení, vysoká úroveň absorpce a uvolňování
vlhkosti

- Stélka: COFRA-Soft - anatomicky tvarovaný
měkký polyuretan s efektem tlumení nárazů 
a vysokou odolností proti uklouznutí

- Vnější podrážka: PU/TPU
- Mezipodešev: APT destička, neobsahuje kovy
- Ochranná krytka: Hliník
- Šířka: 11 Mondopoint
- Plus: Mimořádně lehká a plochá podrážka
- EN ISO 20345 S3 SRC

68727

                                                                                      
        Němčina                                    68727            …
          Velikost                                            €                
                      44                                                                109
                      45                                                                110
                      46                                                                 111
                      47                                                                112

                                                                                      
        Němčina                                    68727            …
          Velikost                                            €                
                      40                                                                105
                      41                                                                106
                      42                                                                107
                      43                                                                108

                                                                                      
        Němčina                                    68727            …
          Velikost                                            €                
                      36                                                                101
                      37                                                                102
                      38                                                                103
                      39                                                                104

68727

Info
Mnoho dalších bezpečnostních bot a příslušenství 

naleznete v našem nejnovějším

katalog prostředků pro bezpečnost 
na pracovišti
Bezpečnostní obuv/doplňky

Vyžádejte si svoji kopii na adrese 
info@hhw.de.
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Použití:
- Ultrazvukové čištění je v současné době

nejmodernější metodou čištění
- Tato metoda zaručuje vynikající výsledky

čištění, a to i na obtížně přístupných
místech, a přitom je velmi šetrná k čištěné-
mu materiálu

- Je vhodná pro odstranění maziv, olejů,
tavidel, brusných a lešticích prostředků,
zbytků barev, oxidovaných vrstev apod.

- Lze použít v průmyslu, řemeslech, labora-
tořích

- Použitelné pro materiály ze železa 
a neželezných kovů, plastů, skla atd.
(mechanické, elektronické, optické 
a medicínské součásti)

Pojmy ultrazvukového čištění:
Ultrazvukové systémy
Speciálně navržené ultrazvukové systémy
převádějí elektrickou energii na mechanické
vibrace. Ty se přenášejí do čisticí kapaliny
přes podlahu vany z nerezové oceli. Během
procesu se tvoří malé vakuové bubliny 
v rozsahu mikrometrů, které implodují při
vysoké rychlosti (kavitace). 

Výsledné proudy s vysokou energií (trysky)
efektivně odstraňují nečistoty z povrchů
vložených do čisticí lázně.

Funkce Sweep
Funkce Sweep se používá pro nepřetržité
posouvání maxima akustického tlaku, čímž
se zajišťuje homogenní rozložení akustického
pole. Kromě toho nedochází k výskytu
stojatých vln.
To vede k optimálnímu rozložení kavitačního
výkonu a čisticího výkonu v celé čisticí lázni 
a na čištěných produktech. 

Funkce Degas a Autodegas
Funkce pro zrychlení odplynění kapaliny 
po naplnění čisticí komory. Pro optimální
účinnost ultrazvukové kavitace v čisticích
kapalinách nebo v kapalinách napomáhají-
cích ultrazvuku.

Ultrasonic
vibrační systém

Funkce Sweep

Funkce Degas

Přístroje pro čištění ultrazvukemInfo

Ultrazvukové čisticí zařízení Elmasonic S

V
Provedení
- Efektivní 37kHz ultrazvukový měnič výkonu
- Čisticí vana z nerezové oceli odolné proti kavitaci
- Uživatelsky přívětivá a snadno pochopitelná

ovládací jednotka, utěsněná tak, aby do elektroni-
ky nepronikla žádná kapalina

- Indikátor LED pro dobu čištění s nastavenou
hodnotou a zobrazením zbývajícího času

- Otočný spínač pro pohodlný předběžný výběr 
doby čištění

- Nepřetržitý nebo krátkodobý provoz konfigurova-
telný v rozsahu 1 až 30 minut

- Proces čištění lze spustit okamžitě nebo za
regulované teploty

- Přepínatelná funkce Sweep pro optimalizované
rozložení zvukového pole pomocí frekvenční
modulace

- Funkce Degas pro rychlejší odplynění čisticí
kapaliny a pro speciální aplikace v laboratoři

- Lze vybrat časově řízenou funkci Autodegas
- Vyhřívání s ochranou proti chodu na sucho
- Nastavení teploty otočným spínačem lze zvolit 

v rozsahu od 30° do 80° C v krocích po 5°
- Displej LED pro nastavenou a skutečnou hodnotu

teploty kapaliny
- Oddělitelný napájecí kabel s konektorem IEC
- Boční otočný knoflík pro snadné vyprazdňování

čisticí kapaliny výstupním ventilem na zadní straně
zařízení

- Rukojeti pro přenášení jsou vyrobeny z ergonomi-
cky tvarovaného plastu

Použití
Ideální pro odmašťování, čištění lapovacích,
lešticích a kluzných abraziv, řezných olejů a tuků 
a také vysoce výkonných chladicích maziv. 
Ultrazvukové vlny zajišťují jemné a důkladné čištění.

Upozornění:
Příslušenství na vyžádání.

                                                                                                                                         
   Typ                                                                                                      69005            …
                                                                                                                       €                
   Elmasonic S 30H                                                                                                                201
   Elmasonic S 100 H                                                                                                             202
   Elmasonic S 300 H                                                                                                             203

69005 203

vč. víka a koše

Koncentráty ultrazvukového čištění, 
viz strana 69.4, 
č. položky 69010-69014.

69005

  obj. č.                                                                          69005 201                                  69005 202                                  69005 203
  Typ                                                                              Elmasonic S 30 H                     Elmasonic S 100 H                   Elmasonic S 300 H
  Síťové napětí (V AC)                                                   220-240 V                                  220-240 V                                  220-240 V
  Frekvence ultrazvuku (kHz)                                      37                                               37                                               37
  Celková spotřeba energie (W)                                  280                                             550                                             1500
  Efektivní ultrazvuková kapacita (W)                         80                                               150                                             300
  Max. špičková ultrazvuková kapacita (W)               320                                             600                                             1200
  Topný výkon (W)                                                        200                                             400                                             1200
  Vnější rozměry zařízení Š x H x V (mm)                   300 x 179 x 214                         365 x 278 x 264                         568 x 340 x 321
  Vnitřní rozměry vany Š x H x V (mm)                       240 x 137 x 100                         300 x 240 x 150                         505 x 300 x 200
  Vnitřní rozměry koše Š x H x V (mm)                       198 x 106 x 50                           255 x 200 x 75                           455 x 250 x 115
  Max. objem náplně (litry)                                           2,75                                            9,5                                              28
  Hmotnost (kg)                                                             3,3                                              5,9                                              11

69005 201
69005 202
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Přístroje pro čištění ultrazvukem

Ultrazvukové čisticí zařízení professionalCLEAN SF69006

0
69006 301-304
Přístroje pro čištění ultrazvukem
Provedení
- Efektivní 37kHz ultrazvukový měnič výkonu
- Čisticí vana z nerezové oceli odolné proti kavitaci
- Uživatelsky přívětivá ovládací jednotka se

snadným použitím, utěsněná tak, aby do elektroni-
ky nepronikla žádná kapalina

- Displej LED pro funkci ultrazvuku
- Otočný spínač pro pohodlný předběžný výběr 

doby čištění
- Nepřetržitý nebo krátkodobý provoz konfigurova-

telný v rozsahu 1 až 30 minut
- Funkce Permanent Sweep pro optimalizované

rozložení zvukového pole prostřednictvím frek-
venční modulace

- Přepínání dynamické funkce zvyšuje maximální
ultrazvukovou kapacitu a v důsledku toho se
zvyšuje účinnost čištění, aby se odstranily velmi
odolné nečistoty

- Vyhřívání s ochranou proti chodu na sucho
- Nastavení teploty otočným spínačem lze zvolit 

v rozsahu od 30° do 80° C v krocích po 5°
- Displej LED pro funkci topení
- Odpojitelné napájení s konektorem IEC
- Možnost nastavení mezní teploty s výstražným

signálem při překročení
- Bezpečnostní funkce automatického vypnutí po 

8 h provozu nebo při teplotě lázně 90 °C

69006 401-404
Koše z nerezové oceli

69006 302

69006 303 69006 304

69006 301

Stabilní vibrační vana
vyrobená ze speciální
nerezové oceli 
s ukazatelem hladiny
náplně

Čirý ovládací panel chráněný proti
stříkající vodě, s funkcí
- Samostatné ovládání času a teploty
- Osvědčená funkce Sweep
- Spuštění/zastavení a dynamická funkce
- Nastavitelná mezní teplota s výstražnou

kontrolkou LED

Rychlé a snadné použití 
vypuštění kontaminované
čisticí kapaliny prostřednict-
vím vypouštěcího kulového
ventilu

                                                                                                                                                                       Ultrazvuková zařízení                             Koš z nerezové oceli                
    Typ                                                                                                                                                                                       69006            …                                      69006            …
                                                                                                                                                                                                         €                                                              €                
     professionalCLEAN SF 30H                                                                                                                                                                                        301                                                                  401
     professionalCLEAN SF 60H                                                                                                                                                                                        302                                                                  402
     professionalCLEAN SF 120H                                                                                                                                                                                      303                                                                  403
     professionalCLEAN SF 200H                                                                                                                                                                                      304                                                                  404

    obj. č.                                                                         69006 301                           69006 302                           69006 303                           69006 304
    Typ                                                                             CLEAN SF 30H                  CLEAN SF 60H                  CLEAN SF 120H                CLEAN SF 200H
    Síťové napětí (V AC):                                                220-240 V                           220-240 V                           220-240 V                           220-240 V
    Frekvence ultrazvuku (kHz):                                    37                                        37                                        37                                        37
    Celková spotřeba energie (W):                                540                                      550                                      1000                                    1500
    Efektivní ultrazvuková kapacita (W):                      140                                      150                                      200                                      300
    Max. špičková kapacita ultrazvuku (W):                 560                                      600                                      800                                      1200
    Topný výkon (W):                                                      400                                      400                                      800                                      1200
    Vnější rozměry zařízení Š x H x V (mm):                 360 x 230 x 250                  420 x 250 x 300                  440 x 340 x 350                  420 x 390 x 330
    Vnitřní rozměry vany Š x H x V (mm):                     240 x 130 x 100                  300 x 150 x 150                  300 x 240 x 200                  320 x 280 x 200
    Vnitřní rozměry koše Š x H x V (mm):                     196 x 112 x 39                    257 x 132 x 74                    262 x 222 x 114                  280 x 250 x 114
    Max. objem náplně (litry):                                         3,0                                       6,5                                       14,0                                     18,0
    Hmotnost (kg):                                                          6                                          10                                        11                                        13

- Včetně víka
- Volitelně k dispozici bez

koše z nerezové oceli 
(obj. č. 69006 401-404)
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Ultrazvuková čisticí zařízení professionalCLEAN MF69007

0
69007 101-102
Přístroje pro čištění ultrazvukem
Provedení
- Ultrazvuková vana a kryt z nerezové oceli
- Zužující se dno vany pro lepší vyprazdňování

čisticí kapaliny
- Vrstvené výkonné vibrační systémy
- Ultrazvukovou frekvenci lze přepínat mezi 25 kHz

pro hrubé a předběžné čištění a 45 kHz pro jemné
čištění

- Vyhřívání s regulací teploty (30 °C–80 °C)
- Ultrazvuková funkce řízená teplotou: 

Ultrazvuk se spustí automaticky po dosažení
přednastavené teploty

- Automatické bezpečnostní vypnutí po 12 hodinách
provozu, aby se zabránilo náhodnému nepřetržité-
mu provozu

- Automatické bezpečnostní vypnutí při teplotě lázně
90 °C pro ochranu čištěného materiálu před příliš
vysokou teplotou

- Zobrazení nastavených hodnot a aktuálních
hodnot prostřednictvím displeje LED

- Kolečka s parkovací brzdou pro mobilní použití
zařízení v nenaplněném stavu

- Výtok kapaliny z nerezové oceli na boční straně
zařízení

Funkce Sweep:
Pro nepřetržitý posun maxima akustického tlaku;
vytváří homogenní distribuci akustického pole ve
vaně

Funkce Pulse:
Lze aktivovat za účelem zesílení ultrazvukového
čisticího účinku na velmi odolné nečistoty. Optimali-
zuje také provozní připravenost (dosahuje prahu
kavitace), když se po výměně koše přidá čerstvý
čisticí roztok (zkrácení doby čištění).

Dynamická funkce:
Funkce Sweep a Pulse běží automaticky střídavě.
Kapacita v ultrazvukovém pásmu se přechodně
zvýší až o 20 %. Zároveň je čisticí účinek distribuo-
ván díky rovnoměrnému rozptýlení ultrazvuku 
v ultrazvukové lázni.

      obj. č.                                                               69007 101                           69007 102
       Typ                                                                   CLEAN MF 300H                CLEAN MF 600H
       Síťové napětí (V AC):                                      230-240 V                           230-240 V
       Frekvence ultrazvuku (kHz):                          25 / 45                                 25 / 45
       Celková spotřeba energie (W):                      2000                                    2400
       Efektivní ultrazvuková kapacita (W):            480 (25 / 45 kHz)                800 (25 kHz) / 900 (45 kHz)
       Max. špičková kapacita ultrazvuku (W):       1920 (25 / 45 kHz)              3200 (25 kHz) / 3600 (45 kHz)
       Topný výkon (W):                                           1400                                    1400
       Vnější rozměry zařízení Š x H x V (mm):      500 x 550 x 936                  670 x 580 x 936
       Vnitřní rozměry vany Š x H x V (mm):           330 x 300 x 300                  500 x 330 x 350
       Max. objem náplně (litry):                               30                                        58
       Hmotnost (kg):                                                40                                        45

                                                                                                                 Přístroje pro čištění ultrazvukem                
       Typ                                                                                                                                                 69007            …
                                                                                                                                                                      €                
         professionalCLEAN MF 300H                                                                                                                                          101
         professionalCLEAN MF 600H                                                                                                                                          102

                                                                                                                 Standardní kryt                                   Protihlukový kryt                             Koš z nerezové oceli                
       Příslušenství                                                                                                    69007            …                                      69007            …                                      69007            …
       Pro typ                                                                                                                      €                                                              €                                                              €                

         professionalCLEAN MF 300H                                                                                                         201                                                                  301                                                                  401
         professionalCLEAN MF 600H                                                                                                         202                                                                  302                                                                  402

69007 101

Na obrázku je ultrazvukové čisticí zařízení 
včetně standardního krytu, č. položky 69007 201
(Objednávejte prosím samostatně)

69007 102

Na obrázku je ultrazvukové čisticí zařízení 
včetně standardního krytu, č. položky 69007 202
(Objednávejte prosím samostatně)

69007 401-402

69007 201-202
Standardní kryt (umisťuje se nahoru)
Použití
Pro ultrazvuková čisticí zařízení professionalCLEAN
MF 300H a MF 600H (obj. č. 69007 101-102).

69007 301-302
Kryt na ochranu proti hluku (odklápěcí kryt)
Použití
Pro ultrazvuková čisticí zařízení professionalCLEAN
MF 300H a MF 600H (obj. č. 69007 101-102).

69007 401
Koš z nerezové oceli
Provedení
- Vnitřní rozměry Š 257 x H 233 x 166 mm
- Rozměr sítě 10 x 10 x 1,6 mm
Použití
Pro ultrazvuková čisticí zařízení professionalCLEAN
MF 300H (obj. č. 69007 101).

69007 402
Koš z nerezové oceli
Provedení
- Vnitřní rozměry Š 257 x H 233 x 366 mm
- Rozměr sítě 10 x 10 x 1,6 mm
Použití
Pro ultrazvuková čisticí zařízení professionalCLEAN
MF 600H (obj. č. 69007 102).

69007 201-202
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V
Provedení
- Čisticí prostředky Elma Tec Clean jsou vysoce produktivní koncentráty

speciálně navržené pro vysoce výkonná ultrazvuková zařízení
- Kromě řešení specifických problémů souvisejících s průmyslovým čištěním je

nutné chránit vysoce namáhané vibrační lázně ultrazvukových zařízení
- Ultrazvukové vibrační lázně jsou vystaveny frekvenci 25 až 130 kHz
- Během procesu ultrazvuk vytváří malé kavitační bubliny, které jemně odstraňují

nečistoty v kombinaci se správnými čisticími prostředky

- Během tohoto tomto procesu jsou vibrační lázně vyrobené ze speciálních
nerezových ocelí vystaveny silnému ohybovému namáhání

- Čisticí produkty, které nejsou určeny pro tuto aplikaci, mohou obsahovat
olověné ionty, které podporují odstraňování materiálu nebo korozi

- Mezi látky podporující tvorbu rzi, která výrazně snižuje životnost,
patří halogenidové ionty

- V tomto ohledu jsou nejvíce agresivní chloridy a fluoridy v kyselém médiu
- Elma Tec Clean prodlužuje životnost ultrazvukových zařízení

Upozornění:
Pro ultrazvuková čisticí zařízení Elma, viz č. položky 69005–69006.

69014

69013

69012

69010

Ultrazvukové čisticí koncentráty

                                                                                                                                               A1                                   A3                                   A4                                   A5                
      Obsah             Obsah                                                                                                 69010            …              69012            …              69013            …              69014            …
                l                      g                                                                                                         €                                      €                                      €                                      €                
              2,5                          -                                                                                                                                     101                                       101                                       101                                             
          10,0                          -                                                                                                                                    102                                       102                                       102                                             
                  -                     850                                                                                                                                                                                                                                                                            101

Intenzivní čistič
Provedení
- Velmi účinné čištění, díky němuž je vhodný pro

použití na obráběcích strojích
- Bez konzervantů, neparfémováno
- Lze použít všude, kde je nutné odstranit silně

držící lepidlo, mastné nečistoty: V dílnách a také 
v průmyslových závodech

- Nezpůsobuje korozi pryže, plastu a kovů, a je tedy
vhodný pro univerzální použití.

Použití
Intenzivní čistič lze nastříkat, nalít, nanášet štětcem
nebo houbou a je vhodný i pro vysokotlaké čisticí
systémy. 

Lze jej používat v čisté nebo zředěné formě 
v závislosti na úrovni znečištění. Pro čištění při
údržbě se doporučuje 2% až 10% roztok. Pro
základní čištění se doporučuje 10% až koncentro-
vaný roztok v závislosti na závažnosti znečištění.

Po dokončení práce si umyjte a osušte ruce. 
Poté do rukou vetřete ochranný pleťový krém 
(obj. č. 68025). V případě delšího kontaktu 
s pokožkou se doporučují ochranné rukavice.

Upozornění:
Intenzivní čistič vyhovuje požadavkům německého
zákona o potravinách a komoditách (označovaný
německou zkratkou LMBG). Biologicky rozložitelný.

69040 100

                                                                                                                                                                                        
      Obsah                  Provedení                                                                                                        69040            …
                l                                                                                                                                                      €                
          0,75                    sprejová nádoba s rozprašovačem                                                                                                      100
               10                    kanystr                                                                                                                                                      201
           200                    sud                                                                                                                                                            203

69040 201

69010 - 69014

69040

69012
Elma Tec Clean A3 
- Ideální pro čištění kovů po mechanickém 

zpracování
- Pro nerezovou ocel, ocel, železo, šedou litinu, 

titan a vzácné kovy po soustružení, frézování,
lapování, leštění, broušení, tažení a děrování

- Bez námahy odstraňuje lešticí prostředky, oleje,
maziva, třísky atd., dokonce i z otvorů a těžko
dostupných míst

- Dávka 3-6 %

69010
Elma Tec Clean A1
- Jako čistič elektroniky a přesné optiky
- Určeno speciálně pro jemné čištění 

desek s plošnými spoji (PCB) 
a elektromechanických sestav

- Čištění částí zbytků tavidla, otisků prstů 
nebo prachu

- Dávka 3–10 %

69014
Elma Tec Clean A5
- Velmi účinný čistič na železo a lehké kovy
- Práškový čistič je ideální pro odstraňování silného

znečištění, například pryskyřic, karbonizace nebo
zbytků dehtu, barev a laků.

- Pro generální opravu dílů automobilů, řezných
nástrojů a dalších strojních součástí

- Dávka 1-4 %

69013
Elma Tec Clean A4
- Univerzální alkalický čistič
- Na kovy, neželezné kovy, lehké kovy, sklo, pryž,

keramiku a plasty odolné proti zásadám
- Odstraní běžné nečistoty, jako jsou zbytky oleje, 

maziva a lešticího prostředku
- Použitím tohoto prostředku se odstraněné oleje, 

maziva a vosky usazují na povrchu lázně. Ty lze
poté z ultrazvukového zařízení vypláchnout
pomocí s přepadových proužků

- Dávka 1-5 %

Ultrazvukové čisticí koncentráty | Intenzivní čisticí prostředky | Čisticí produkty
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Provedení
- Odstraní olejové skvrny prakticky ze všech

materiálů a povrchů
- Přemění olej na olejové mikročástice
- Zapouzdřené olejové mikročástice 

se již nemají jak udržet na podkladu 
a lze je z povrchu snadno odstranit

Vybavení:
- Zcela šetrné k životnímu prostředí
- Biologicky rozložitelný (více než z 99 %)
- Neobsahuje rozpouštědla
- Není hořlavý ani výbušný
- Nevznikají toxické páry

Oblasti použití:
- Odstranění oleje a maziva z nástrojů, obrobků,

strojů, betonových podlah a plastových povlaků

Použití:
- Naneste nebo nastříkejte na olejové nebo tukové

nečistoty
- V případě intenzivnějšího znečištění nechte

působit několik minut nebo déle (a poté mírně 
postříkejte vodou pro zvýšení účinku)

- Poté jednoduše setřete nebo ostříkejte vodou 
a absorbujte nebo zachyťte směs pomocí olejové-
ho sorbentu (obj. č. 69215).

                                                                                                                                         
    Obsah                   Provedení                                                        69100            …
              l                                                                                                       €                
               1                      sprejová nádoba s rozprašovačem                                                101
               5                      kanystr                                                                                                102

Neobsahuje oleje HHW

69100 101

69100 102

PoPřed

Vysoce výkonná čisticí utěrka Scotch BriteTM

Q
Provedení
- S patentovanou kombinací vláken polyesteru 

a nylonu
- To umožňuje mimořádně ekonomické čištění

vodných i mastných nečistot s minimálním úsilím
- Absorbuje tuky a nečistoty až 100 krát více než

běžné čisticí utěrky

- Utěrku lze prát v pračce při teplotě až 95 °C 
- Barva: modrá
Použití
Vhodné pro všechny povrchy. Čistí za sucha, vlhka
nebo za mokra.

69167

                                                                                                                                                                                        
      Velikost utěrky                  Balení =                                                                                               69167            …
                přibl. cm                množství                                                                                                       €                
                      36 x 32                                  5                                                                                                                                  101

69100

69167

Utěrka z mikrovlákna 69168
Q
Provedení
- Velmi univerzální utěrky pro opakované použití,

které odstraní prach, nečistoty, otisky prstů 
a vlhkost z mnoha povrchů

- Na rozdíl od konvenčních textilií pronikají vlákna
podobající se smyčce hluboko do nerovných
povrchů v místech, kde se hromadí nečistoty,
mastnota a bakterie

- Utěrky lze prát v pračce až 300krát při teplotě 
až 95 °C 

- Barva: zelená

69168

                                                                                                                                                                                        
      Velikost utěrky                  Balení =                                                                                               69168            …
                přibl. cm                množství                                                                                                       €                
                      40 x 40                                10                                                                                                                                   101

Utěrka z mikrovlákna69169

Provedení
- Vysoce kvalitní zelené utěrky z mikrovlákna
- Čistí hluboko do pórů
- Vyčistí a vysuší, aniž by pouštěla vlákna, netvoří

šmouhy, a to i bez použití čisticích prostředků

Použití
Ideální pro mokré a suché čištění a také pro čištění
kuchyní, koupelen, automobilů, obrazovek LCD
apod.

69169

                                                                                                                                                                                        
      Velikost utěrky                  Balení =                                                                                               69169            …
                přibl. cm                množství                                                                                                       €                
                      40 x 40                                  5                                                                                                                                   101
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Vlhké čisticí utěrky

m
Provedení
- Uzavíratelný kbelík s dávkovačem 

s vlhkými utěrkami Polytex®

- Jemné čisticí látky šetrné k pokožce, 
vysoce účinné

- Čerstvá, příjemná vůně
- Barva: modrá

Použití
Čištění povrchů a nástrojů bez vody, odstraňování
olejů, maziv, dehtu a lepidel.

69205

                                                                                                                                                                                        
                          Počet utěrek             Rozměry utěrky                                                                       69205            …
  přibližně v jednom kbelíku                        přibl. cm                                                                               €                
                                                 72                               25 x 25                                                                                                       101

Dávkovač utěrek / skládaných utěrek
69210 201

69210 203
                                                                                                                                         
                                                             Počet      Velikost utěrky        69210            …
                                                            utěrky                přibl. cm               €                

         Dávkovač skládaných utěrek               -                                  -                               201
         Skládané utěrky, 2vrstvé             3,045                  23,5 x 25                               202
         Skládané utěrky, 3vrstvé             1,890                  23,5 x 34                               203

69205

69210

69210 20269210 201
Dávkovač skládaných utěrek
Provedení
- Plastové
- Uzamykatelný
- Snadné vyjmutí a doplnění
- Barva: světle šedá
- Š x H x V mm: 301 x 146 x 450.
Použití
Pro montáž na stěnu.

69210 202-203
Skládané utěrky na ruce
Provedení
- Mimořádně měkké, savé utěrky 

odolné proti roztržení
- Hygienické a ekonomické vyjmutí 

pomocí speciální techniky skládání

Role papírových čisticích utěrek a dávkovač

(
69176 101
Provedení
Vysoce savá utěrka odolná vůči roztržení, ze směsi
tkanin. Tato 2vrstvá bílá utěrka se skládá z vrstvy
TAD a vrstvy ubrousku. Obě vrstvy jsou spojeny
modrým čárovým reliéfem. 
2 role po 750 listech.

69176 102
Dávkovací systém s centrálním podáváním
Provedení
Nástěnný držák pro středové podávání, možnost
uzamčení. Plast; barva: neprůhledná modrá/černá.
Použití
Na role čisticích utěrek do šířky role 43 cm.

69176 101 69176 102

                                                                                                                                                                                        
      Typ                                  Velikost utěrky                         V x Š x H                                                69176            …
                                                        přibl. cm                                mm                                                       €                
       Čisticí utěrka v roli                        24 x 34                                            -                                                                             101
       Dávkovací systém                                     -               420 x 330 x 345                                                                             102

(
69175 102
Typ: Advanced 420
Provedení
Stabilní, 2vrstvá, role modrých utěrek v hybridní
kvalitě. Vrstva ubrousku je připojená k objemné
vrstvě TAD s měkkým a vysoce savým vnějším
povrchem. Čárový reliéf umožňuje zvýšenou
absorpci kapalin. Role s 1500 listy.
Použití
Ideální pro čištění všech voděodolných povrchů, kde
je vyžadována absorpce kapalin; rychlé a účinné.

69175 101
Typ: Advanced 430
Provedení
Role vysoce kvalitních modrých čisticích utěrek 
z 2vrstvého materiálu TAD. Dvojnásobná absorpce
a výjimečná pevnost v tahu za vlhka poskytují
významnou ekonomickou výhodu. Role s 1000 listy.
Použití
Jako obj. č. 69175 102, ale s ještě vyšší absorpcí
kapalin.

Upozornění:
Dávkovače rolí viz obj. č. 69201.

Role papírových čisticích utěrek
69175 101

                                                                                                                                                                                        
      Typ                       Velikost utěrky                                                                                                   69175            …
                                             přibl. cm                                                                                                          €                
      Advanced 420                    34 x 37                                                                                                                                      102
       Advanced 430                    34 x 37                                                                                                                                      101

69175 102

69175

69176

Čisticí utěrky | Role a dávkovače čisticích utěrek
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(
69183
Provedení
- Technologie excelClean® pro rychlejší profesionál-

ní výsledky čištění
- Pevná struktura umožňuje vynikající absorpci oleje

a vody
- Lze použít v kombinaci s většinou rozpouštědel 

a čisticích prostředků tak, aby vyhovovaly všem
požadavkům na čištění

- Protože utěrky neobsahují silikon, na povrchu
nezůstávají žádné zbytky

- Barva: šedá
- 1vrstvé, perforované
Použití
Dokonalá alternativa k čisticím hadříkům a prona-
jatým textiliím. Měkké a flexibilní netkané textilie jsou
velmi odolné a umožňují čištění stísněných prostor 
a složitých součástí bez poškrábání povrchů. Pro
všechny čisticí práce v průmyslu a dílnách, ko-
vozpracujícím průmyslu, obrábění kovů, děrování,
zpracování plechů, cínování.

69183 101
Provedení
- Role v kartonové krabici s možností 

odstranění jednotlivých utěrek

69183 202
Provedení
- 120 utěrek ve velkém sáčku
- Jednotlivě skládané

69184
Provedení
- Barva: modrá
- 1vrstvé, perforované
- 100 utěrek ve velkém sáčku
Použití
Utěrky s textilním vzhledem pro náročné čisticí
práce a použití s účinnými rozpouštědly. 
Velmi odolné proti roztržení a vysoce savé. Reliéfní
povrch zajišťuje rychlou absorpci oleje. Vysoký
objem chrání ruce před kovovými třískami. Izoluje
proti teplu.

Netkané čisticí utěrky

                                                                                                                                                                                        
      Provedení                         Číslo                        Utěrka                        69183            …              69184            …
                                                 utěrky                   přibl. cm                               €                                      €                
       Box                                             390                   32,0 x 38,0                                                 101                                             
       Velké sáčky                               120                   35,5 x 42,8                                                 202                                             
       Velké sáčky                               100                   35,5 x 42,8                                                                                              102

69183 101

69183 202

69184 102

69183 - 69184 

                                                                                                                                                                                        
       Provedení                        Velikost utěrky                       Počet                       Počet                69200            …
                                                              přibl. cm      utěrek přibližně      útržků přibližně                       €                
         Netkaný materiál                             35 x 33                              415                                    -                                     201
       Netkaná celulóza                            36 x 27                                    -                              500                                     203
       3vrstvé                                             38 x 36                                    -                           1000                                     204
       Multiclean®, 2vrstvé                        35 x 37                                   -                          1000                                     105
       Ubrousek                                         38 x 36                                    -                              500                                     106
       Polytex®                                           38 x 32                                    -                              500                                     206

69200 201
Netkané textilie
Provedení
- Barevné, vysoký obsah bavlny
Použití
Pro odstraňování hrubých nečistot.

69200 203
Netkaný celulózový měkký hadřík v roli
Provedení
-Bílé, extra pevné, voděodolné, velmi savé, 
odolné proti rozpouštědlům

Použití
Pro všechny aplikace, ve kterých jsou důležité
výsledky bez uvolněných vláken a pevnost za
mokra.

69200 204+105
Čisticí utěrka v roli
Provedení
- Modrá, vysoká pevnost za mokra
Použití
Pro průmysl a obchod, ideální pro 
čištění lehkých a hrubých nečistot.

69200 204
Provedení
- 3vrstvé, reliéf na okraji a povrchu

69200 105
Multiclean®

Provedení
- 2vrstvé reliéf od bodu k bodu
- Balení = 2 role

69200 106
Role čisticích utěrek
Provedení
- Vysoce savé, odolné proti roztržení
- 3vrstvé, modré
- Objemový a povrchový reliéf
- Lepené vrstvy
- Balení = 2 role
Použití
Vysoká savost a také rychlé a účinné odsávání
kapalin.

69200 206
Role utěrek pro mokré čištění Polytex®

Provedení
- Modré, omyvatelné, bez obsahu silikonu, odolné

proti roztržení, nepouštějící vlákna, odolné proti
rozpouštědlům, antistatické.

Použití
Pro čištění a otírání v potravinářském
průmyslu, automobilovém průmyslu, průmyslových
kuchyních, obchodech apod.

69200 105

Čisticí utěrky
69200 201

69200 203 69200 204

69200 206

69200 106

69200
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Podlahový stojan / nástěnný držák
69201 101
Podlahový stojan
Provedení
- Mobilní
- S držákem pytle na odpadky
- Dodáváno bez pytle na odpadky a čisticí role
Použití
Na role pro utěrky na čištění do šířky role 42 cm.

Upozornění:
Pytle na odpadky, viz obj. č. 69195 + 85851.

69201 103
Podlahový stojan
Provedení
- Kov/plast, modrý
- Bez koleček
Použití
Na role pro utěrky na čištění do šířky role 40 cm.

69201 102
Nástěnná konzola
Provedení
- Kov, modrá
Použití
Na role pro utěrky na čištění do šířky role 40 cm.

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                          Rozměry                                                                        69201            …
                                                                       Š x V x H mm                                                                        €                
         Podlahový stojan s kolečky                    480 x 1060 x 550                                                                                         101
         Podlahový stojan, bez koleček              460 x 900 x 440                                                                                           103
         Držák na stěnu                                            500 x 312 x 23                                                                                              102

69201 101 69201 103

69201 102

                                                                                                                                                                                        
       Barva                   Obsah                  Velikost                     Balení =                                            69195            …
                                         litrů                V x Š mm                    množství                                                    €                
         modré                            70               1000 x 575                                   50                                                                         101
         transparentní              70               1000 x 575                                   25                                                                        102

(
Použití
Pro podlahový stojan, obj. č. 69201 101.

69195 101
Provedení
- Materiál HDPE
- Vysoká nosnost
- Není vhodný pro ostré předměty

69195 102
Provedení
- Standardní provedení z LDPE odolného proti

roztržení

Pytle na odpadní materiál
69195 101

69201

69195

Podlahové stojany | Držáky na stěnu | Pytle na odpadky | Olejový sorbent
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       Provedení                   Absorpce                                                       69225            …              69226            …
                                                        litrů                                                               €                                      €                
       Role                                               180                                                                                     201                                             
       Utěrky                                           113                                                                                                                                  101

Absorpční utěrky a sorbentové role
69225Provedení

- Netkaná polypropylenová textilie pro absorpci
vlhkosti a chemikálií

- Vysoká absorpční schopnost, čistota a bezpečnost
- Vysoká absorpční kapacita
- Snadná likvidace (hoření polypropylenu bez

reziduí)

Použití
Kompatibilní s chemickými látkami. Ideální pro
použití na dílenských stolech, na podlahách, pod
stroji a potrubím apod.

69225
Provedení
- Balení = 2 role
- Extra absorpční, 300 g/m 2

- Délka 40 m
- Šířka: 40 cm

Upozornění:
Pro vhodné podlahové stojany a nástěnné držáky, 
viz obj. č. 69201.

69226
Provedení
- 100 utěrek, 40 x 50 cm
- Extra absorpční, 300 g/m 2

69226

Sorbentová role, víceformátová
Provedení
- Dvakrát skládaná role
- Lze použít k odvíjení nebo jako utěrku
- Netkaný polypropylen, vyztužený a nepouštějící

vlákna
- V krabici s dávkovačem

Použití
Ideální pro různé aplikace v dílně nebo pro externí
údržbu a opravy. Pro všechny kapaliny a chemikálie.

69227

                                                                                                                                                                                        
            Délka               Šířka       Šířka, ve složeném stavu               Absorpce                               69227            …
                   m                   cm                                            cm                         litrů                                       €                
                    15                      40                                                   14                               24                                                           101

Univerzální sorbent Schlängel
69220

                                                                                                                                                                                        
              Délka                    Ø               Absorpce            Počet kusů v kartonu                               69220            …
                    m                  cm                          litr                                                                                       €                
                     1,2                      7,5                               80                                                 20                                                          201

Provedení
- Plněno vysoce kvalitními polypropylenovými

vločkami

Použití
Univerzální použití na olej a chemikálie. 
Pro absorpci unikajících kapalin ve strojích. Ideální
pro zajištění bezpečného a čistého pracoviště.

Olejový sorbent
69215 101
Provedení
- Rychle působící a vysoce savé
- Vyrobeno ze 100% polyuretanové pěny
- Vodoodpudivý

Použití
Univerzální olejové a chemické sorbenty pro
průmyslové podlahy s dlaždicovým a utěsněným
povrchem.

69215 102
Provedení
- Rychle působící a vysoce savé
- Na bázi hydroxykřemičitanu hořčíku / sepiolitu 
- Chemicky zcela inertní produkt
- Nehořlavý a netoxický

Použití
Zvláště vhodný pro všechny druhy emulzí. Bez-
pečně absorbuje rozlité chemikálie, oleje, maziva,
paliva a další nebezpečné kapaliny.

69215 101

69215 102

                                                                                                                                                                                        
 Velikost zrna        1 pytel naváže             Obsah       Hmotnost                                                        69215            …
                 mm                     přibl. l             přibl. l          přibl. kg                                                               €                
           0,125 - 4                               33                      50                      12                                                                                      101
               0,5 - 1                                15                      32                      20                                                                                     102

69215

69220

69225 - 69226

69227
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Technické spreje pro údržbu a servis

Intenzivní průmyslový čistič Caramba

r
Rychle a důkladně uvolňuje a odstraňuje zatvrdlé
nečistoty a ztuhlé pryskyřice, olej, mazivo a další
zbytky. Rychleschnoucí, ventilace bez reziduí.
Nekorozivní, bez obsahu silikonu. Bohatý na aceton.
Pro čištění a odmašťování součástí strojů, povrchů,
ocelových lan, převodů apod.

69847 101

                                                                                                                                                                                        
            Obsah        Provedení                                                                                                              69847            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500         sprej                                                                                                                                                              101

69847

Univerzální čistič (rychlý suchý odmašťovač)

c
Rychlý suchý odmašťovač je univerzální čistič 
a odmašťovač s 5násobnou pevností. Rychle
působící čistič obsahuje pět aktivních součástí pro
spolehlivé odstranění nejrůznějších nečistot, jako
jsou saze, zbytky olejů a maziv. Rychlý suchý
odmašťovač rychle pronikne i do nejmenších
prasklin a během několika minut beze zbytků
zaschne. 

Má příjemnou vůni, a proto se snadno používá.
Kromě velmi účinného uvolňování se rychlý suchý
odmašťovač vyznačuje i dobrou kompatibilitu se
všemi kovy a plastem odolným vůči rozpouštědlům
a lakovaným povrchům. Rychlý suchý odmašťovač
se používá k čištění součástí strojů a k odmašťování
před lepením nebo natíráním. 

69847 201

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69847            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201

69847

Intenzivní prostředek na čištění brzd Caramba

r
Čištění brzd a dalších dílů vozidel. Rychleschnoucí
odpařování bez reziduí. Velmi dobrý čisticí účinek,
bez obsahu acetonu. Neutrální vůči pryži, plastu 
a lakovaným povrchům. Bez obsahu silikonu, 
s odmašťovacím účinkem.

69849 301

                                                                                                                                                                                        
            Obsah        Provedení                                                                                                              69849            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500         sprej                                                                                                                                                              301

69849

Čistič brzd (BRAKLEEN PRO)

c
BRAKLEEN PRO – Ekonomický – jedinečný
čistič brzd s recepturou Formule 5 se již mnoho-
krát osvědčil. Nejúčinnější způsob rychlého 
a vyčištění brzd, převodovky, dílů motoru atd. bez
zbytkových látek. BRĀKLEEN PRO vyčistí až 40
brzdových kotoučů pomocí 5složkové receptury. 

Pět aktivních složek zajišťuje optimální čištění oleje,
maziv, silničních nečistot, brzdového prachu 
a brzdové kapaliny. Vysoký výnos díky vyváženému
systému měření. Příjemné zpracování díky unikátní
vůni. Optimální použití díky uživatelsky přívětivé
rozprašovací hlavě a 360° postřikovacímu systému.
Zasychá rychle a beze zbytku. 

69849 201

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69849            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201

69849
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Čistič nerezové oceli (INOX KLEEN)

69848

                                                                                                                                                                                        
           Obsah        Provedení                                                                                                            69848            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500          sprej                                                                                                                                                                201

69848

c
INOX KLEEN je speciální, vodná čisticí 
a ošetřovací pěna na nerezovou ocel, hliník 
a chrom. Nečistoty, otisky prstů a vodní skvrny se
rychle odstraní. Po čištění zůstává rovnoměrně
lesklý povrch. Mimořádně– tenká, vodoodpudivá
ochranná vrstva vytváří dlouhotrvající lesk. Čistič
INOX KLEEN je registrován v souladu s předpisem
NSF A7,C1 pro použití v potravinářství. 

Čistič kontaktů (Contact Cleaner Plus)

c
Čisticí prostředek na rozpouštění oxidů, mazání
a ochranu elektrických kontaktů. Čistič CONTACT
CLEANER PLUS obsahuje čisticí a ochranný olej,
který je vysoce kompatibilní s materiály běžně
používanými v elektronice. Čistič CONTACT
CLEANER PLUS není korozivní a nezpůsobuje
snižování obsahu ozónu.

69826

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69826            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201

69826

                                                                                                                                                                                        
           Obsah         Provedení                                                                                                           69820            …
                  ml                                                                                                                                                €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              101
                5000          kanystr                                                                                                                                                         102

Multifunkční sprej Caramba Super

r
Caramba Super – originální
multifunkční sprej
Odrezovač, mazivo, kontaktní sprej, ochrana proti
korozi, čistič. Velmi dobrá mazací schopnost při
vysokém tlaku (testovací hodnota se čtyřmi kulička-
mi: 1 900 N). Vysoký obsah vlhkosti a ochrana proti
korozi.

Odolný vůči teplotám od -40 °C do +180 °C. 
Bez  pevných látek, bez obsahu silikonu, bez
pryskyřičných usazenin, dobrá penetrace.

69820 101

69820 102

69820

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69820            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201
                5000           kanystr                                                                                                                                                          202

Multifunkční olej (5-56 +PTFE)

c
5-56 +PTFE je vysoce kvalitní, multifunkční olej
s přísadou PTFE a technologií dvojího postřiku. 
Vysoce kvalitní mechanický olej maže, uvolňuje 
a chrání. Mazací přísada PTFE zajišťuje dlouhodo-
bou ochranu proti opotřebení a absorpční kapacitu
za vysokého tlaku a spolehlivé mazání i za 
e xtrémních podmínek.  
5-56 + PTFE neobsahuje silikon a netvoří prys-
kyřice. Lze jej použít při teplotě od –50 °C do 
+150 °C. 

Speciální sprejová hlava se dvěma rozprašovači 
a sklápěcí stříkací trubicí umožňuje nastříkání
celého povrchu nebo přesné zaměření postřiku.

69820 201

69820 202

69820
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Odrezovač se studeným šokem (Rost Flash)

c
ROST FLASH má dvakrát silnější účinek proti
rzi. Chladivo zmrazí nastříkaný povrch a oddělí
strukturu rzi a nečistot. Tento zmrazovací efekt
způsobí, že penetrační olej může proniknout rychle
a hluboko, takže zarezlé šrouby nebo jezdce lze
snadno uvolnit.

Přípravek ROST FLASH neobsahuje silikon,
pryskyřice ani kyseliny a zabraňuje budoucí tvorbě
rzi. ROST FLASH rychle a nedestruktivně uvolňuje
zarezlé šrouby, spojovací prvky a montážní díly
všech typů. 

69835

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69835            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201

69835

Technické spreje pro údržbu a servis

Odrezovač (Rust off IND)

c
Přípravek RUST OFF IND je penetrační olej 
s kapilárou s aditivem disulfid molybdenu
(MoS2). Jemný olej bez obsahu silikonu rychle
proniká do nejmenších prasklin, zvlhčuje povrchy 
a snižuje třecí síly. Upevňovací prvky, jako jsou
šrouby nebo matice, lze snadno povolit. Aditivum
MoS2 brání opětovnému zadření dílů a usnadňuje
budoucí demontáž.

69823

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69823            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201

69823

Silikonový sprej (Silicone IND)

c
SILICONE IND je velmi univerzální syntetický
olej ve spreji. Silikonový olej tvoří tenkou, vodood-
pudivou kluznou vrstvu, která je také vysoce
kompatibilní s plasty, pryží a laky. Přípravek
SILICONE IND obnovuje plastové povrchy, chrání
pryž před námrazou a funguje jako vysoce účinný
uvolňovací prostředek. SILICONE IND netvoří
pryskyřice a lze jej použít při teplotě od -40 °C do
+200 °C.

69832

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69832            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201

Suché mazivo PTFE (Dry Lube-F)

c
Přípravek DRY LUBE-F vytváří suchou kluznou
vrstvu na bázi PTFE. Vrstva PTFE neobsahuje olej,
mastnotu a silikon,  má dobrý antikorozní účinek a je
odolná vůči teplotám až do +250 °C. DRY LUBE-F je
určen pro použití v potravinářské technologii 
v souladu s předpisem NSF H1 a lze jej všestranně
používat kluzný a uvolňovací přípravek na kolejni-
cích, přepravních válečcích, řezných nástrojích apod. 
Se speciální sprejovou hlavou Permalock, která
zajišťuje maximální bezpečnost při výrobě potravin.

69833

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69833            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201

69832

69833
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Měděná pasta

c
Měděná pasta COPPER PASTE je vysoce kvalitní
protispékavá a montážní pasta na bázi mědi.
Zvláště jemný měděný prášek v kombinaci se
základním mazivem, které netvoří kapky, zaručuje
dlouhodobou účinnost i v extrémních provozních
podmínkách od -30 °C do +1 000 °C. Přípravek
COPPER PASTE PRO je bez odkapávání a nestéká
ani při vysokých teplotách. 

Měděná pasta je ideální prostředek proti zadření,
separační pasta pro ochranu před svařováním za
studena a také zajišťuje rovnoměrnou distribuci
utahovacího momentu při montáži šroubových
spojů, a umožňuje bezproblémovou demontáž po
vystavení vysokým teplotám. Tlumí hluk a vibrace 
a chrání před korozí.

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69844            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  100           tuba                                                                                                                                                               201
                  500           sprej                                                                                                                                                              202

69844 202

69844 201

69844

Ochranná zinková povrchová úprava (přípravek Zinc)

c
Přípravek ZINC je zinkový prachový povlak pro
nejlepší ochranu proti korozi železa a oceli.
Ochranná vrstva obsahuje vysoký podíl 98,5%
čistého zinku a tvoří galvanicky aktivní antikorozní
nátěr v souladu s normou EN ISO 1461:1999.
Přípravek ZINC je rychleschnoucí a tepelně odolný.
Lze jej svařovat a přetírat a má matnou šedou
barvu.

69841

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69841            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201

69841

Ochranný zinkohliníkový nátěr (Galva Brite)

c
Přípravek GALVA BRITE je stříbrně zbarvený
zinkový
opravárenský sprej. Jasný zinkohliníkový ochranný
nátěr je ideální pro opravy žárově zinkovaných
povrchů po svařování nebo montáži. Jedná se 
o všestranně použitelnou, dekorativní kovovou
ochrannou vrstvu. GALVA BRITE rychle schne, je
přilnavý a odolná proti povětrnostním vlivům 
a má stříbrnou, matnou barvu.

69842

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69842            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201

69842

Aktivní sprej pro vyhledávání netěsností Caramba

r
Spolehlivě indikuje úniky z plynového a vzduchové-
ho potrubí. Spolehlivá a rychlá diagnostika prostřed-
nictvím silné tvorby pěny. Vhodný pro všechny
společnosti zabývající se instalací plynárenských 
a testovací zařízení. Neutrální pH, kompatibilní se
všemi těsněními používanými v místě instalace.
Nehořlavý, nereaguje s plyny ani chladivy. Odolný
vůči teplotám od –15 °C do +50 °C. Certifikát
DVGW podle normy DIN 14291. Není vhodný pro
kyslíkové potrubí.

69829 101

                                                                                                                                                                                        
            Obsah        Provedení                                                                                                           69829            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    400         sprej                                                                                                                                                              101

69829
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Magnetický sprej lze skladovat

Provedení
- 6 silných magnetů
- Magnetická přídržná síla přibl. 1,8 kg
- 10 otvorů o Ø 19 mm v základně

Použití
Například pro 3 plechovky se sprejem o Ø 73 mm. 69846

                                                                                                                                                                                        
                Rozměry                                                                                                                               69846            …
                         mm                                                                                                                                       €                
           210 x 75 x 70                                                                                                                                                                       101

69846

Technické spreje pro údržbu a servis

Sprej pro vyhledávání netěsností (Eco Leak Finder)

c
Přípravek ECO LEAK FINDER je biologicky
rozložitelný detektor netěsností s registrací 
NSF-P1 pro potravinářské technologie. Testovací
kapalina na vodní bázi vytváří dobře viditelné
pěnové bubliny v místě úniku plynu a lze ji použít
pro všechny typy plynů. Přípravek ECO LEAK
FINDER má certifikaci DVGW a splňuje požadavky
normy DIN EN 14291.

69829 201

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69829            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201

69829

                                                                                                                                                                                        
           Obsah          Provedení                                                                                                           69838            …
                  ml                                                                                                                                                 €                
                  500           sprej                                                                                                                                                              201

Separační prostředek pro svařování (Eco Bio Weld)

c
ECO BIO WELD je separační prostředek pro
svařování založený na vodní emulzi. Uvolňovací
prostředek bez rozpouštědel neobsahuje žádné
hořlavé přísady. Je biologicky rozložitelný, bez
obsahu silikonu.  Přípravek ECO BIO WELD
spolehlivě chrání svařovací trysky, obrobky 
a povrchy před fúzí svarových housenek. 

69838

69838
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Multifunkční rozprašovač WD-40

Ü
Provedení
- Odrezovač
- Mazivo
- Kontaktní sprej
- Čisticí prostředek
- Ochrana proti korozi
… v jednom!

69850 202
Plechovka se sprejem, objem 400 ml.

69850 301-302
Plechovka Smart Straw
Provedení
Integrovaná trubička na rozprašovací hlavě. Pro
přesné nastříkání ji jednoduše vyklopte. Pro
povrchové aplikace trubičku znovu složte. Ideální
pro rychlou práci bez pracného hledání a připojová-
ní. 

69850 203
Kanystr, objem 5 litrů.

69850 204
Ruční rozprašovač/atomizér
Ideální pro dávkování a distribuci přípravku WD-40.
Bez obsahu. Kapacita 500 ml. Navíc k 5litrovému
kanystru.

69850 301

                                                                                                                                                                                        
       Provedení                                 Obsah             Obsah                                                               69850            …
                                                                   ml                   litr                                                                       €                
         Plechovka Smart Straw                    300                         -                                                                                               301
         Sprej                                                      400                          -                                                                                              202
         Plechovka Smart Straw                    500                         -                                                                                               302
         Kanystr                                                         -                         5                                                                                              203
         Ruční rozprašovač/atomizér                 -                          -                                                                                              204

69850 202

69850 20469850 203

69850 302

Univerzální olej BALLISTOL

C
Provedení
Široké možnosti použití. Na kovech tvoří alkalickou,
tenkou ochrannou  vrstvu, neutralizuje pot z rukou 
a další kyselé zbytky podporující korozi. Díky
nízkému povrchovému napětí a enormní vzlínavosti
dosahuje i do nejužších úhlů a nejjemnějších
prasklin v kovu. Neobsahuje pryskyřice ani kyseliny,
nestárne, je biologicky rozložitelný  a neškodný pro
životní prostředí. 

Velmi dobře snášen na pokožce a bezpečný pro
potraviny.

Použití
V automobilovém průmyslu, v obchodě a průmyslu,
například jako konzervační prostředek a produkt
péče pro přesné měřicí přístroje a nástroje všech
druhů. Ideální pro skladování vstřikovacích forem 
a součástí a pro skladování a údržbu vysoce
kvalitních strojů. Zabraňuje otiskům prstů a korozi.
Vhodný také pro péči o dřevo, plast a kůži.

69855

                                                                                                                                                                                        
    Obsah                                                                                                                                               69855            …
           ml                                                                                                                                                       €                
           200                                                                                                                                                                                         101

S aktivním vzorcem 5 v 1
1. Ošetřuje a chrání
- Uvolní odolné nečistoty, olej, mazivo 

a zbytky lepidla a lze jej snadno odstranit
- Tvoří ochrannou vrstvu

2. Řeší vrzání
- Pro optimální chod pohyblivých částí
- Odstraňuje a zabraňuje vrzání a skřípání
- Bez obsahu silikonu, takže nedochází k lepení

3. Uvolňuje zrezivělé části a zaseknuté 
mechanismy

- Proniká do vrstev rzi
- Rychle uvolňuje zachycené kovové části, 

šrouby a matice

4. Chrání proti korozi
- Zanechává tenkou ochrannou vrstvu, 

která brání vzniku vlhkosti a koroze 
na kovových dílech

5. Odvádí vlhkost
- Udržuje volný elektrický a elektronický 

mechanismus

Ü
Přípravek WD-40 neobsahuje silikon ani pryskyřice.
Pronikne do vrstev rzi, uvolní zaseknutý mechanis-
mus a zadřené díly vozidel a strojů. Odstraňuje
zatuhlé nečistoty, odvádí vlhkost z elektrických
kontaktů a zabraňuje vzniku svodových proudů.
Přípravek WD-40 zanechává tenkou ochrannou
vrstvu, která brání vzniku vlhkosti a korozi na
kovových dílech.

Inovativní přípravek WD-40 Smart Straw™ je
dokonalý duální sprej, a to díky inovativní skládací
trubici na sprejové hlavě.

Pro přesné nastříkání, např. pro použití jako
kontaktní sprej nebo při péči o pojistné válce,
jednoduše trubičku vyklopte. Pro povrchovou
aplikaci, např. čištění ráfků nebo při péči o zahradní
nářadí, jednoduše trubičku znovu složte.

Díky inovativnímu přípravku WD-40 Smart Straw™
už nemusíte ztrácet čas hledáním a připojováním
trubiček. Jedna ruka zůstává vždy volná. Chcete-li provést

přesné nastříkání,
vyklopte trubičku
nahoru.

Pro povrchovou
aplikaci pak stačí
trubičku jednoduše
znovu složit.WD-40 Smart Straw – revoluce v plechovkách se sprejem!

69850

69855

Multifunkční sprej WD-40 Classic & Smart Straw™, obj. č. 69850Info
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Adhezivní systémy 69860–69875 

Kyanoakrylátová lepidla ergo.® jsou jednosložkové produkty
založené na esterech kyseliny kyanoakrylové a tvrdnoucí pod
vlivem vlhkosti. Kyanoakryláty ergo.® se používají hlavně na
lepení plastů, elastomerů a kovů. Hlavními výhodami těchto
moderních lepidel je rychlost tvrdnutí, jednoduchá aplikace 
a dobrá mechanická pevnost lepených spojů. 
V zásadě lze kyanoakrylátová lepidla ergo.® použít v teplotním
rozsahu od -55 do +120 °C (v závislosti na typu). 

Bezpečnostní opatření: 
Kyanoakrylátové výpary mohou způsobit podráždění sliznic 
a očí. Z tohoto důvodu se doporučuje zajistit dobré větrání 
a odsávání na pracovišti a také používat ochranné rukavice
(nikoli bavlněné) a ochranné brýle.
Kyanoakrylát slepí pokožku nebo oči během několika sekund.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chcete-li získat příslušný
bezpečnostní list a technický datový list, obraťte se na nás.
Další informace o kontejnerech naleznete na těchto listech. 

Chytré lepení s perem SmartPen ®.

Přesné a kompletní:
Pomocí pera SmartPen můžete přesně a bez námahy lepit se
správným dávkováním. Díky našemu otočnému dávkovacímu
uzávěru je spojování rychlé, snadné a efektivní. Vezměte si
SmartPen!

Chytré lepení. Snazší a přesnější než kdykoli dříve.
SmartPen®.

Kyanoakrylátová vteřinová lepidla

69861 SmartPen®

Moderní adhezivní technologie se v různých oblastech vyvinula v bezpečnou a nákladově efektivní metodu připojení. K dispozici jsou
vysoce kvalitní lepidla pro širokou škálu aplikací.

Otočný dávkovací uzávěr
Patentovaný otočný dávkovací uzávěr je speciální funkcí
lepidel ergo.® a nabízí mnoho výhod:
- Použití jednou rukou: otevírání a zavírání jednou rukou,

zajištění součástí druhou volnou rukou.
- Dávkovací otvor se nezalepí: úplné uzavření uzávěru

znamená, že se tryska současně vyčistí a je zcela utěsněna.
- Mimořádně jemné dávkování: může vytékat více nebo méně

lepidla, podle toho, zda je uzávěr odšroubován více nebo
méně.

- Jednodílná lahev: lahev a dávkovací uzávěr tvoří jeden
celek, ztráta uzávěru je tedy vyloučena. 

(1) = uzavřený. 
(2) = otevřený.

                                             Dřevo/kůže       Balzové dřevo / korek   Kov                 ABS                 PVC                  PMMA               GFRP                 PE/PP/POM/            TPO/TPE                  Pryž
                                                                                                                                                                                                                                             PTFE/PA12                                               
Dřevo/kůže                         5011                  5039                                5011                5011                5011                 5889                  5011, 5039          5889+ 5150              5011+ 5150             5300, 5925
Balzové dřevo / korek        5039                  5039                                5039                5039                5039                 5889                  5039, 5925          5889+5150               5011+5150               5300, 5925
Kov                                      5011                  5039                                5039, 5889      5889, 5925      5925                 5889                  5889                    5889+5150               5011+5150               5925
ABS                                     5011                  5039                                5889, 5925      5950                5300                 5889                  5011, 5300          5300, 5889+5150     5300, 5889+5150     5300, 5925
PVC                                      5011                  5039                                5925                5300                5300                 5889                  5011, 5300          5300, 5889+5150     5300, 5889+5150     5925
PMMA                                 5889                  5889                                5889                5889                5889                 5889                  5889                    5889+5150               5889+5150               5011
GFRP                                  5011, 5039        5039, 5925                      5889                5011                5011                 5889                  5011, 5300          5889+5150               5889+5150               5925
PE/PP/POM/PTFE/PA12     5889+5150       5889+5150                      5889+5150      5889+5150      5889+5150       5889+5150        5889+5150         5889+5150               5889+5150               5925+5150
TPO/TPE                             5011+5150       5011+5150                      5011+5150      5889+5150      5889+5150       5889+5150        5889+5150         5889+5150               5925+5150               5925+5150
Pryž                                     5925                  5925                                5925                5925                5925                 5011                  5925                    5925+5150               5925+5150               5925
Silikonový kaučuk             -                        -                                       5300+5150      5300+5150      5300+5150       5300+5150        5300+5150         5300+5150               5300+5150               5300+5150
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Kyanoakrylátová lepidla k
k
69860 101 + 69861 101
ergo.® 5011 Universal
Provedení
Rychle tvrdnoucí standardní typ se střední viskozi-
tou pro širokou škálu aplikací: Plast, pryž, kov,
tkanina, kůže, dřevo, keramika atd. Schváleno dle
NSF.

69861 101
Provedení
S perem SmartPen ®.

69860 102
ergo.® 5039 Universal– gel
Provedení
Vteřinový gel se vyznačuje dokonalými vlastnostmi
tečení. Je ideální pro použití na svislých plochách,
větších obrobcích nebo na porézních, savých
materiálech, jako je: dřevo, tkanina, korek, kůže,
plasty, keramika atd.

69860 203 + 69861 103
ergo.® 5925 elastomer
Provedení
Rychle tvrdnoucí lepidlo s nízkou viskozitou je
vhodné pro téměř všechny standardní aplikace 
v oblasti plastů, elastomerů a kovů, pokud nejsou
kladeny žádné zvláštní požadavky. 
Schváleno NSF.

69861 103
Provedení
S perem SmartPen®.

69860 204
ergo.® 5210 metal
Provedení
Výrobek se střední viskozitou a vysokou odolností
proti nárazům a vibracím. Dobrá odolnost vůči
vlhkosti, klimatu a rozpouštědlům. Pomalé tvrzení.
Zvláště vhodné pro spoje typu kov-plast.

69860 107 
ergo.® 5100 activator
Provedení
Urychluje proces tvrzení. Použití aktivátoru se
doporučuje zejména v případě nepříznivých
porézních, neaktivních (kyselých), nepolárních
povrchů nebo při lepení velkých mezer. V takovém
případě se produkt před lepením aplikuje na jednu
stranu (na porézní, neaktivní povrch).

69861 106
ergo.® 5014 Universal (vysoká viskozita)
Provedení
S perem SmartPen®. Vysoce viskózní univerzální
nastavení. Rovněž umožňuje spojení porézních
nebo nerovných povrchů. Vzhledem k dobrým
vlastnostem pro zacelování mezer se vždy dopo-
ručuje v případech relativně nepřesné práce. Je
proto vhodný zejména pro oblast oprav.

69860 101 69860 102

69861 10169860 107

                                                                                                                                                                                        
   Typ                                                                           Obsah     Obsah        69860            …              69861            …
                                                                                             g            ml                €                                      €                
   5011 Universal (univerzální)                                               20                 -                                101                                             
   5011 Universal (univerzální) s perem SmartPen         30                 -                                                                             101
   5039 Universal gel (univerzální gel)                                20                 -                                102                                             
   5925 elastomer                                                                       20                 -                               203                                             
   5925 elastomer s perem SmartPen                                  30                 -                                                                        103
   5210 metal (kov)                                                                     20                 -                               204                                             
   5014 Universal (univerzální) s perem SmartPen         30                 -                                                                             106
   5100 activator (aktivátor)                                                         -           150                               107                                             

Anaerobní lepidla a těsnicí hmoty ergo.® jsou tekuté a jednosložko-
vé produkty, které tvrdnou při vytváření hermetického těsnění a při
kontaktu s kovem. Proto je lze použít pouze pro lepení kovů.
Produkty ergo.® jsou k dispozici v celé řadě tříd pevnosti, což
zajišťuje spolehlivé spojení v požadované síle bez nutnosti použití
dalších pomůcek. Tvrzení lze urychlit teplem nebo přidáním
aktivátoru. 

Bezpečnostní opatření: 
V případě kontaktu s pokožkou okamžitě opláchněte mýdlem 
a dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Chcete-li získat příslušný bezpečnostní list a technický datový list,
obraťte se na nás. Další informace o kontejnerech naleznete na
těchto listech. 

Anaerobní lepidla pro zajištění k
k
69865 104-105 
ergo.® 4052 na pojištění šroubů, střední
pevnost.
Provedení  
Vynikající odolnost vůči médiím a teplu. Může také
tvrdnout při nízkých teplotách, dokonce i bez
aktivátoru. Certifikace NSF a DVGW.
Použití
Zvláště vhodné pro nerezové, pasivované a galvani-
zované šrouby. Díky vyšší viskozitě také vyplňuje
mezery. 

69865 106-107 
ergo.® 4101 na pojištění šroubů, vysoká pevnost.
Provedení  
Velmi pevné spojení s vysoce namáhanými závity 
a válcovými díly. Střední viskozita umožňuje
univerzální použití. Zvýšená odolnost vůči médiím.
Schváleno NSF.
Použití
Upevňuje čepy, kuličková a válečková ložiska 
v kluzném sedle. Zejména pro vysoce namáhané
šroubové spoje.

Upozornění: 
Doplňující produkty a anaerobní lepidla ergo.®, 
viz obj. č. 69875. 

69865 104-105

                                                                                                                                                                                        
  Typ                                            Obsah                                                                                               69865            …
                                                             g                                                                                                       €                
   4052 střední pevnost                        50                                                                                                                                   104
   4052 střední pevnost                     250                                                                                                                                  105
   4101 vysokopevnostní                     50                                                                                                                                   106
   4101 vysokopevnostní                   250                                                                                                                                  107

69860 - 69861

69865

Anaerobní lepidla a těsnicí hmoty

k

Info
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Anaerobní lepidla pro těsnění k
k
Upozornění:
Doplňující produkty a anaerobní lepidla ergo.®, 
viz obj. č. 69875.

69866 101 
Hydraulické těsnění ergo.® 4202. 
Provedení  
Prostředek se střední pevností pro těsnění vál-
cových a kuželových závitových spojů do 
rozměru R 3/4 palce. Vynikající odolnost vůči
hydraulickým kapalinám.
Použití
Pro utěsňování všech pneumatických a hydrau-
lických šroubových spojení. Pro malé šroubové
spoje všech druhů, až do trhacího tlaku.

69866 102+112
Univerzální těsnicí hmota na trubkové závity
ergo.® 4207. 
Provedení
Neutrální chuť vzhledem k vodě, nápojům atd.
Rychlé tvrdnutí i při teplotách nižších než 0 °C.
Okamžitě utěsňuje při nízkém tlaku. Odolný vůči
zemnímu plynu. Certifikace DVGW, certifikace BAM.
Použití
Utěsní všechny kuželové/válcové kuželové závitové
trubky až do rozměru R 3 palce, např. v systémech
sprinklerů a systémech plynovodů.

69866 103
Univerzální povrchové těsnění ergo.® 4253. 
Použití
Tato rychle tvrdnoucí a mírně flexibilní povrchová
těsnicí hmota je vhodná zejména pro neaktivní
materiály. Tixotropní nastavení umožňuje snadné
dávkování s dobrou stabilitou po aplikaci na
výrobek. 
Certifikace NFS.

69866 101

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                          Obsah                                                               69866            …
                                                                                             g                                                                       €                
     4202 těsnicí hmota na hydrauliku                                  50                                                                                               101
     4207 těsnicí hmota na trubkové závity                         50                                                                                              102
     4207 těsnicí hmota na trubkové závity                       250                                                                                               112
     4253 těsnicí hmota na povrchy                                       50                                                                                              103

Anaerobní lepidla pro upevnění k
k
Upozornění: 
Doplňující produkty a anaerobní lepidla ergo.®, 
viz obj. č. 69875. 

69867 101 
Středně pevná spojovací hmota ergo.® 4401. 
Použití
Pro zajištění ložisek v pouzdrech nebo kolech na
hřídelích. Nahrazuje mechanické upevňovací prvky.

69867 202 
Vysoce pevná spojovací hmota ergo.® 4430. 
Provedení  
Velmi dobré tvrdnutí i na pasivních kovových
površích. Velmi pevné na válcových dílech, jako jsou 
pouzdra, šrouby a ozubená kola. Zabraňuje korozi.
Schváleno NSF.
Použití
Pro zajištění hřídelí, ložisek, pouzder, ozubených kol
apod., v dodaném stavu.

69867 106 
Spojovací hmota ergo.® 4453 odolná proti teplu. 
Provedení  
Rychle tvrdnoucí, vysokopevnostní a tepelně odolný
produkt. Dobrá odolnost vůči kyselinám, zásadám 
a vodě. Certifikace KTW a DVGW, certifikace BAM.
Na seznamu NFS.
Použití
Pro zajištění válcových pouzder v blocích motoru 
a opěr ložisek v ohřívacích pecích. Vynikající lepení
na hladkých površích. 

69867 101

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                          Obsah                                                               69867            …
                                                                                             g                                                                       €                
     4401 středně pevná spojovací hmota                           50                                                                                     101
    4430 vysoce pevná spojovací hmota                            50                                                                                     202
    4453 tepelně odolný spojovací materiál                       50                                                                                     106

k Pomocné produkty pro anaerobní lepidla
k
69875 100
Aktivátor ergo.® 4900. 
Provedení  
- Aktivátor pro urychlení vytvrzování anaerobně

tvrdnoucích lepidel
- Doporučuje se za nepříznivých podmínek, jako

jsou neaktivní povrchy, velké mezery, velká
hloubka drsnosti, nízké teploty

- Urychlí úplné vytvrzení lepidla

Upozornění: 
Použití aktivátoru snižuje dosažitelnou konečnou
pevnost o přibližně 15 %. 

69875 101 
Univerzální čistič ergo.® 9190.
Použití
- Čistič na bázi organického rozpouštědla pro

odstraňování mastnoty, řezných a antikorozních
olejů a dalších nečistot z kovových povrchů

- Bez obsahu uhlovodíků s halogeny.
- Ideální pro předběžné ošetření lepených povrchů

69875 100

                                                                                                                                                                                        
      Typ                                                        Obsah                                                                               69875            …
                                                                             g                                                                                       €                
       4900 aktivátor                                                 100                                                                                                    100
      9190 univerzální čistič                                 500                                                                                                    101

69875 101

69866

69867

69875

Anaerobní lepidla | Silikony | Aplikační pistole
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       Provedení            Barva                Obsah        Obsah                                                               69878            …
                                                                          g              ml                                                                       €                
         Tlaková nádoba      černá barva             256                     -                                                                                               101
         Tlaková nádoba      transparentní          208                     -                                                                                              103
         Euro kartuše           transparentní          332              310                                                                                              104

                                                                                                                                                                                        
       Provedení                    Barva                      Obsah                                                                    69880            …
                                                                                      ml                                                                            €                
         Kartuše                              transparentní                  310                                                                                                    101

                                                                                                                                                                                        
       Provedení                    Barva                      Obsah                                                                    69882            …
                                                                                      ml                                                                            €                
         Kartuše                              transparentní                  310                                                                                                    101

Ruční aplikační pistole
69890 101
Provedení
- Robustní konstrukce s ozubenou lištou pro

profesionály
- Kalená ozubená lišta
- Černá
Použití
Pro použití s kartušemi 310 ml.

69890 102
Provedení
- Robustní provedení tlakového táhla 

s otevřenou trubicí
- Oranžová
Použití
Pro použití s kartušemi 310 ml.

69890 103
Použití
Pro sáčky ze silikonové fólie o objemu 400 ml 
a kartuše 310 ml.

Upozornění:
Pneumatické aplikační pistole na vyžádání.

69890 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                 69890            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          101
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          102
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          103

69890 102 69890 103

k RTV silikony
k
Provedení  
- Vysoce kvalitní silikonový těsnicí prostředek
- Vynikající tepelná odolnost (do teploty až +315°C)
- Výborná odolnost vůči chemikáliím
- Systém vytvrzení bez použití kyselin nemá

korozivní účinky na hliník, železo a ocel

Použití 
Jako permanentně elastické lepidlo a jako těsnicí
hmota v elektrotechnice, v automobilovém průmyslu,
na obráběcích strojích, v mechanickém strojírenství
a v oblasti přesné techniky.

69878 101-103 
Provedení  
- V tlakové nádobě: Silikon proudí rovnoměrně 

z praktických tlakových nádob
- Díky důmyslnému designu tlakově utěsněné

nádoby s dvojitou stěnou se silikon nedostane do
kontaktu s hnacím plynem (což je vzduchová směs
šetrná k životnímu prostředí) a bude déle
použitelný

69878 104 
Provedení  
- V Euro kartuši 

69878 101-103

69878 104

(Acetátový) silikon
Provedení
- Silikonová těsnicí hmota, která zůstává elastická
- S protiplísňovými vlastnostmi, odolná vůči

povětrnostním vlivům

Použití
Vhodné pro aplikace podle datového listu IVD č. 3.

69880

Kompatibilní se silikonovými (neutrálními) nátěry
Provedení
- Silikonová těsnicí hmota, která zůstává elastická
- S protiplísňovými vlastnostmi
- Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům,

stárnutí a UV záření
- Neutrální vytvrzování, tj. silikon je kompatibilní

s barvou podle normy DIN 52452

- Splňuje požadavky normy DIN 18545 
Část 2, Skupina namáhání D a je v souladu 
s normou DIN 18540 LEED®, dle IEQ 4.1 lepidla 
a těsnicí hmoty

Použití
Vhodné pro aplikace podle datového listu IVD 
č. 7 a 9.

69882

69878

69880

69882

69890
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W
90317 101
M12 GG
Provedení
- Až 7 kartuší na jedno nabití baterie
- Vyvážená konstrukce o délce pouze 355 mm
- Elektronická ochrana proti přetížení REDLINKTM

zajišťuje dlouhou životnost baterie, motoru 
a převodovky

- Odvzdušňovací ventil umožňuje rychlejší postup
práce

- Kapacita při plnění zásobníků je 454 g a kartuší
411 g

- Integrovaný stojan na hadici a závěsný prvek na
ramenní popruh

- Rukojeť s měkkým úchopem
- Ukazatel stavu baterie

Použití
Ideální pro mazání vozidel a strojů v oblasti mobil-
ních aplikací.

Rozsah dodávky:
- Přepravní vak
- 1 x akumulátor Li-Ion 12 V/4,0 Ah červený
- Rychlonabíječka C 12 C

Upozornění:
Náhradní nabíječka, viz obj. č. 90318 103.

90317 102
M12 PCG 310 C
Provedení
- Vytlačovací tlak až 178 kg/1 780 N
- Optimalizováno pro všechna běžná lepidla 

a těsnicí hmoty 
- Elektronická ochrana proti přetížení REDLINKTM

zajišťuje dlouhou životnost baterie, motoru 
a převodovky

- Elektronické řízení rychlosti vytlačování pomocí
nastavovacího kolečka

- Elektronický spínač s ovládáním rychlosti
- Automatický návrat tlakového táhla 

zabraňuje vzniku kapek
- Integrovaný hrot pro prorážení otvorů do 

zalepených kartuší
- Ukazatel stavu baterie 

Rozsah dodávky:
- Přepravní vak
- 1 x akumulátor Li-Ion 12 V/2,0 Ah červený
- Rychlonabíječka C 12 C
- Držák kartuše 310 ml
- Tlačná tyč

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90316 093.
Náhradní nabíječka, viz obj. č. 90318 093.

Akumulátorové mazací lisy / vytlačovací pistole, červený Li-on

90317 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                     V/Ah                  Provozní tlak             Průtok                Tlak hadice               Délka hadice           Hmotnost vč. akumulátoru           90317            …
                                                                                          bar              g/min                              bar                              mm                                                    kg                   €                
     M12 GG                           12,0/4,0                                      562                       74                                690                                  914                                                         3,3                                   101
     M12 PCG 310 C            12,0/2,0                                            -                          -                                       -                                         -                                                          1,9                                   102

90317

S online registrací

90317 102

Akumulátorové mazací lisy




