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Speciální nástroje / PSA

• Dřevoobráběcí 
nástroje 

• Dláta
• Vrtáky do dřeva
• Ruční pilky

• Nože  
• Odizolovací nástroje
• Řezáky na kabely 
• Lisovací a krimpovací kleště
• Koncové objímky kabelů
• Kapesní svítilny
• Zkoušečky napětí

• Elektronické nástroje 
• Uchopovací kleště a pinzety
• Program ESD

• Zednické lžíce a stěrky
• Malířské potřeby 
• Lepicí pásky 
• Lopaty a košťata

• Ochranné pomůcky 
• Ochrana a péče o pokožku 
• První pomoc
• Ochranné pracovní oděvy
• Bezpečnostní pracovní obuv

• Ultrazvukové přístroje 
• Čisticí prostředky 
• Látky absorbující ropu
• Speciální spreje Caramba
• Lepidla a silikony

61

62

63

66

67

68

69

62.1 – 62.50

61.3 – 61.16

63.1 – 63.18
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67.1 – 67.4
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69.1 – 69.14

• Hasáky
• Speciální kleště
• Řezáky trubek
• Čističe potrubí
• Nástroje na řezání závitů
• Stroje na oddělování 

trubek
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Naši dodavatelé 
SPECIÁLNÍCH NÁSTROJŮ / PSA:
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Skládací pracovní lavice
ß
Provedení
- Svařovaná, velkoryse dimenzovaná 

konstrukce z ocelových trubekl
- Bezpečný a stabilní díky neklouzavým 

plastovým nohám, dokonce i při práci se svěrákem
- Vodotěsně lepená vrstvená dřevěná deska,

všechny hrany chráněné 
ocelovými chrániči

- Rychlé sestavení, bez klínů, kolíků 
a šroubů

- Možnost složení pro účely přepravy

61004

                                                                                                                                                                                        
                V x Š x H          tloušťka desky                barva                                                                   61004            …
                         mm                             mm                                                                                                    €                
    840 x 1000 x 700                                   30                  antracitově šedá s kladívkovým efektem           F 212,00     101

61004

                                                                                                                                                                                        
   pro trubky o Ø                  délka           délka řetězu                hmotnost                                        61035            …
                   palce                     mm                         mm                     cca kg                                               €                
                 3/8 - 4.                     300                             450                            0,82                                         39,40     101

                                                                                                                                                                                        
   pro trubky o Ø                 délce           délce řetězu               hmotnosti                                        61038            …
                  palcel                    mm                        mm                     cca kg                                               €                
                1.1/2 - 8.                     1275                          1000                            13,5                                            233,00     201

Provedení
Americký model s oboustranně ozubenými čelistmi.
Tělo zápustkově kované, rukojeť z kruhové masivní
oceli, stabilní, zušlechtěný ocelový kloubový řetěz,
lakovaný povrch. Konstrukce a velikost zaručují
maximální pákový účinek.
Dvojité koncové čelisti jsou vyměnitelné.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel

Jednoruční hasáky
61031 102-104

61031 201-203

61038

Provedení
Rovné vyměnitelné čelisti z legované nástrojové
oceli. Stupnice na horní straně hákové čelisti
umožňuje rychlé nastavení. Práce jako s ráčnou,
prostřednictvím pohyblivých, odpružených hákových
čelistí. Nastavení rýhovanou maticí.
Použití
Těžké instalační práce.

61031 102-104
j
Provedení
Rukojeť z temperované litiny.

61031 201-203
Provedení
Rukojeť z duktilní železné litiny.

                                                                                                                 j                                                         
 pro trubky do Ø               rozpětí            délka      hmotnost                   61031            …                61031            …
                   palce                    mm             mm            cca kg                          €                                       €                
                       1.1/2                          48                250                    0,8                      40,60     102                   27,20     201
                             2.                          60                350                    1,6                      53,00     103                   35,80     202
                             3.                          89                600                    4,4                    112,00     104                   78,00     203

Lehký řetězový hasák
Provedení
- Dvojitá rukojeť ve tvaru T a uchopovací čelist jsou

zápustkově kované z jednoho kusu
- Celý nástroj zušlechtěný, s kaleným ozubením, 

modrý vypalovaný lak
- Řetěz s kolíkem o délce 450 mm

Použití
Ideální pro použití na zvláště úzkých místech.
Možnost pracovat jako s ráčnou.
Kvalita
Chrom-vanadová ocel 31 Cr V3.

61035

Řetězový hasák

61031

61035

61038

Rychlonastavitelné hasáky
Provedení
- DIN 5246
- S ozubeným otvorem
- Změna nastavení ocelovým válečkem

- Zesílené čelisti
- Povrch černě práškově lakovaný
Kvalita
Speciální nástrojová ocel.

61051

                                                                                                                                                                                        
    pro trubky do Ø                    rozpětí              délky                                                                        61051            …
                      palce                          mm                  mm                                                                               €                
                           1.1/2                               40                   225                                                                                  23,20     202
                           2.1/2                               70                    315                                                                                  33,80     203

61051
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

                                                                                                                                                                                                                      j                                                       
       rozpětí                      délka držáku             délka kurty              šířka kurty                                                   61041            …              61043            …              61044            …
       max. Ø mm                              mm                         mm                         mm                                                          €                                      €                                      €                

         160                                                 230                             730                               23                                                           22,40     101                                                                                           
         náhradní kurta                                  -                             730                               23                                                           12,10     102                                                                                           
         90                                                   300                             425                               12                                                                                                        59,00     101                                             
         90                                                   300                             425                               30                                                                                                       63,00     102                                             
         135                                                 300                             760                               30                                                                                                        73,50     103                                             
         175                                                 450                             750                               45                                                                                                     124,00     104                                             
         280                                                 280                          1000                               25                                                                                                                                                     40,90     101
         náhradní kurta                                  -                          1000                               25                                                                                                                                                     15,90     102

Provedení
Vyrobený z oceli s vysokou pevností.
Použití
K upínání kulatých dílů, zejména plastových nebo 
s chromovým, leštěným povrchem (trubky). Ideální
klíče pro instalatéry.

61041 101
Provedení
Lesklé niklování, tkaná kurta odolná proti opotřebení
a prokluzu, plastem potažená rukojeť.

61043
j
Provedení
Dvojitá rukojeť ve tvaru T, nylonová tkaná kurta,
odolná proti opotřebení a sklouznutí, lakovaný
povrch.

61044 101
Provedení
Pochromované, s protiskluzovou tkanou 
kurtou.

Kurtové hasáky (kurtové klíče)
61041

61043 61044

61041 - 61044

Speciální kleště a klíče

                                                                                                                                                                                        
      délka         prac. rozsah do rozpětí         prac. rozsah do rozpětí       nastavovací polohy        56855            …
         mm                                        mm                                       palce                                                       €                
           125                                                 23                                               7/8                                         11          33,90     099
           150                                                 27                                                   1.                                         14          38,20     100
           180                                                 35                                            1.3/8                                        13          39,90     101
           250                                                 46                                            1.3/4                                        17          45,80     102
           300                                                 60                                            2.3/8                                        22          54,50     103
           400                                                 85                                            3.3/8                                        25          96,50     104
           150                                                 27                                                   1.                                         14          41,10     200
           180                                                 35                                            1.3/8                                        13          42,30     201
           250                                                 46                                            1.3/4                                        17          49,00     202
 VDE 250                                                 46                                            1.3/4                                        17          56,50     302

Klešťový klíč

:
Provedení
S průchozím kloubem. Paralelně vedené, hladké
uchopovací čelisti. Bez rizika poškození hran 
u křehčích armatur díky celoplošnému dosednutí
bez vůle. Rychlá změna nastavení přímo na obrobku
stisknutím tlačítka. 10-násobný přenos síly – vysoká
upínací síla. Poniklované kleště.
Použití
K uchopení, přidržení, stlačení a ohýbání obrobků.
Univerzální použití, např. v průmyslu, sanitě,
autodílnách atd. Zdvih mezi uchopovacími plochami
umožňuje rychlé utažení a uvolnění šroubových
spojů na ráčnovém principu.
Kvalita 
Chrom-vanadová elektroocel, kovaná, kalená 
v oleji.

56855 099-104 
Provedení 
Plastem potažené rukojeti. 

56855 200-202 
Provedení 
Rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými 
návleky. 

56855 302
Provedení
Se stupnicí pro nastavení rozsahu uchopení mimo
obrobek. Ponorem izolované rukojeti s protiskluzo-
vou ochranou, testované kus po kusu podle 
VDE DIN EN 60900.

56855 302

56855 100

56855 099

56855 101

56855 200

56855 201

56855 202

56855 302

56855 102

56855 103

56855 104

56855
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Provedení
S rychlým západkovým přestavením a upínací
pákou, poloha klíče 90°, hladké čelisti (nevhodné pro

ochranné čelisti). Pozinkované kleštové díly, lakovaná
upínací páka. Velká upínací síla díky převodu páky,
možnost použití i jako klíče na šrouby.
Kvalita
Chrom-vanadová ocel.

Rychloupínací klíč
61059

                                                                                                                                                                                        
         délka                         rozpětí     upínací hloubka                hmotnost                                        61059            …
            mm                              mm                         mm                     cca kg                                               €                
              260                                     75                               45                            0,68                                              54,00     101

Provedení
- Dvojitá rukojeť ve tvaru T pro bezpečné a šetrné

uchopení chromovaných dílů a dílů se zušlechtě-
ným povrchem

- Poloha klíče 90°
- S pevně připojenou stavěcí maticí
- Zápustkově kované, čelisti hladce broušené

- S násuvnými, samodržícími ochrannými polyami-
dovými čelistmi s čepovou pojistkou

- Červeně lakované
- Vyrobené podle DIN 5234
Kvalita
Chrom-vanadová ocel.

Kleště na armatury

61065

                                                                                                                                                                                        
              délka           rozpětí         hmotnost                                                                                        61065            …
                 mm                mm              cca kg                                                                                               €                
                    315               0 - 42                       0,7                                                                                                    37,70     201

61059

61065

Provedení
S naloženým kloubem s kluzným unašečem, 
4 polohy nastavení do max. 62 mm, uchopovací
čelisti s nastavitelnými plastovými čelistmi, rukojeti

potažené plastem, izolované ponorem.
Kvalita
Chrom-vanadová ocel s povrchovou úpravou
Titacrom.

Provedení
Velmi robustní s výkyvnou příčnou rukojetí, práškový
epoxy-lak. Ocelová upínací čelist s přepínáním pro
chod doprava nebo doleva (zacvakne)..
Použití
Standardní nástroj do tašky na nářadí každého 
instalatéra.

Kvalita
Chrom-vanadová ocel kovaná.

                                                                                                                                                                                        
              délka               rozpětí     hmotnost                                                                                        61085            …
                 mm                     mm          cca kg                                                                                               €                
                    240                  15 - 32                 0,5                                                                                                    26,20     101

Sifonové kleště (trubkové kleště)
61071

                                                                                                                                                                                        
              délka           rozpětí         hmotnost                                                                                        61071            …
                 mm                mm              cca kg                                                                                               €                
                 250                    62                       0,3                                                                                         19,60     201

Klíč na kohoutkové matice
61085

61071

61085

Sifonové a konektorové kleště61072

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

povrchy do Ø 75 mm
- Jemná aretace pro optimální přizpůsobení

nejrůznějším průměrům
- Robustní, pro vysoké namáhání
- Pro konektory a spojky se šroubovacím uzávěrem

(např. kanonové kruhové konektory)
- Pro šetrné uvolnění hadic z připojovacích hrdel
- Průchozí kloub s 25-násobným nastavením
- Ergonomická geometrie ramen

Použití
Pro sifony, plastové trubky a konektory do Ø 80 mm.
Ideální k utažení a uvolnění sifonových šroubových
spojů, spojení plastových trubek a kulatých přírubo-
vých matic.
Kvalita
Chrom-vanadová elektroocel, kovaná, kalená 
v oleji.

61072 200
Náhradní čelisti

                                                                                                                                                                                                                 Kleště                     Náhradní čelisti                
              délka                Ø rozpětí          nastavitelné pozice            hmotnost                                                                                   61072            …                      61072            …
                 mm                         mm                                                             cca kg                                                                                          €                                              €                
                    250                        10 - 75                                            25                           0,4                                                                                               39,50     102                          (9,60)     200

61072 102

61072 200
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Speciální klíče │ Řezáky na trubky

Klíč na šrouby – sanita (expresní klíč)

Provedení
Oboustranný klíč s klíčem na tyčové šrouby 
v středové části.
Použití
Montážní klíč pro instalatéry, též vhodný na expresní
případně tyčové šrouby k upevnění umyvadel atd.

Kvalita
Chrom-vanadová ocel.

61090

                                                                                                                                                                                        
                      rozpětí klíče                     vnitřní závit pro                            délka                                61090            …
                    vidl. hlav mm                        tyčové šrouby                             mm                                       €                
                                   17 x 19                                             M 10                                  210                                     23,10     101

61090

Teleskopický klíč na kohoutkové matice
Provedení
Chromovaný, s otočnou svorkou pro použití
vlevo/vpravo. Díky kulové západce v trubce 
4 polohy nastavení.

61086

                                                                                                                                                                                        
              délka           rozpětí         hmotnost                                                                                        61086            …
                 mm                mm              cca kg                                                                                               €                
         250 - 460             10 - 32                       0,7                                                                                                    40,90     101

61086

                                                                                                                                                                                        
                             Ráčna               Klíč na vsuvky                                                                                61102            …
                       délka mm                       délka mm                                                                                       €                
                                      275                                        87                                                                                           49,80     101

Univerzální sada stupňových klíčů
Provedení
Kované z oceli, odstupňovaný tvar. 
S ráčnou a klíčem na vsuvky. 
Klíč na vsuvky s 1/2-palcovým čtyřhranným
pohonem a 4 stupni 3/8, 1/2, 3/4, 1 palce (vhodné
pro vsuvky s vačkami a vsuvky s vnitřním šestihra-
nem).

Použití
K montáži a demontáži závitových vsuvek ventilů
topných těles a zpětných šroubových spojení.

Křížový klíč na sanitu
Provedení
Se 4 různě velkými vnějšími šestihrany, k našroubo-
vání prodloužení kohoutů podle DIN 3523 (3/8 / 1/2 /
3/4 / 1 palec ) a na 3 stranách s vnitřním závitem 
k našroubování expresních šroubů M8 / M10 / M12,
lakovaný.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel.

61093

                                                                                                                                                                                        
          velikost                                                                                                                                       61093            …
                 mm                                                                                                                                               €                
        200 x 200                                                                                                                                                           31,50     102

Stupňový klíč (na ventily topných těles)
61102

Řezák na ocelové trubky
61150
Řezák na ocelové trubky
Provedení
Tělo z kvalitní, pevné temperované litiny GTW 40, 
s 1 kotoučovým nožem na ocel a 2 vodícími válečky.
Použití
K přesnému pravoúhlému řezání trubek s malou
tvorbou otřepů.

61151
Náhradní kotoučový nůž na ocelové trubky.

Poznámka:
Kotoučové nože na litinové trubky lze dodat 
na vyžádání.

61150

                                                                                                                                                                                                 Řezák                      Náhradní kotoučový nůž                
  pro trubky o Ø            od – do Ø            Ø kotoučového nože               hmotnost                                                           61150            …                                      61151            …
                 palce                      mm                                         mm                     cca kg                                                                   €                                                              €                
                  1/8 - 2.                      3 - 50                                                 32                              2,2                                                                    81,00     101                                              9,20     101
               1.1/4 - 4.                 30 - 100                                                 40                              5,0                                                                 203,00     202                                            16,30     202

61151

61093

61102

61150 - 61151

61_HHW_Katalog_2016_CZ  16.11.16  14:18  Seite 61.6



( ) = ceny v závorkách částečně ze skladových zásob.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz 61.7CZ/P

Sp
ec

iál
ní

 n
ás

tro
je 

/ 
PS

A

                                                                                              Řezák                      Náhradní kotoučový nůž                
       pro trubky o Ø       pro trubky o Ø                                61165            …                                      61166            …
                        mm                      palce                                       €                                                              €                
                         6 - 42                 1/4 - 1.5/8                                     35,10     201                                               4,40     201

61166

61165Provedení
Velmi rychlé přestavení a nastavení pracovního
rozsahu, 2 vodící válečky, přesné teleskopické
vedení. Náhradní kotoučový nůž v rukojeti. Extrém-
ně stabilní s postranní stupnicí. Se zasouvací frézou
na vnitřní strany trubek. 

61166
Náhradní kotoučový nůž

Teleskopický řezák trubek INOX61165 - 61166

Řezák trubek s ráčnou 2 v 1

Řezák malých trubek

Řezák na trubky z ušlechtilé oceli
j
61167 101-102
Provedení
- Kotoučový nůž uložený v kuličkovém ložisku pro

perfektní řezy
- Náhradní kotoučový nůž s ložiskem v hlavici.
Použití
Speciálně vyvinutý k řezání trubek z ušlechtilé oceli.

61167 101
Model 35S
Provedení
- Otevřené závitové vřeteno
- 2 x 3 vodící válečky pro rychlé a snadné řezání.

61167 102
Model 65S
Provedení
- Rychlé nastavení na požadovanou velikost trubky
- 4 x 3 vodící válečky pro rychlé a snadné řezání.

61167 103
Náhradní kotoučový nůž
Balení = 2 kusy.

61167 101

61167 102

61167 103                                                                                              Řezák                      Náhradní kotoučový nůž                
       pro trubky o Ø                     model                                61167            …                                      61167            …
                        mm                                                                       €                                                              €                
                         5 - 35                             35S                                     73,50     101                                             27,60     103
                         6 - 67                             65S                                     99,50     102                                             27,60     103

j
Provedení
- Koncept 2 v 1, umožňující použít řezák samotný

nebo s ráčnou
- Řezák na velmi malé trubky je možno jednoduše

nasadit do hlavy ráčny
- Ráčna pracuje v malých krocích po 10 stupních 

a umožňuje jemnou adjustaci řezáku na trubky
- Rukojeť ráčny poskytuje větší flexibilitu a mobilitu,

bez negativního vlivu na přednosti řezáku
- Náhradní kotoučový nůž v hlavici.

Použití
Řezák na trubky, speciálně vyvinutý pro použití 
na úzkých místech nebo za omezených podmínek,
kde není dost prostoru, je možno ručně zcela vést
kolem trubky. Řeže měděné, hliníkové a mosazné
trubky.

61168 102
Náhradní kotoučový 
nůž

61168 101

61168 102

                                                                                              Řezák                      Náhradní kotoučový nůž                
       pro trubky o Ø                                                                61168            …                                      61168            …
                        mm                                                                       €                                                              €                
                         6 - 28                                                                         44,20     101                                             11,20     102

                                                                                                                    Classic                              Quick                
  pro trubky o Ø      Ø kotoučového     délka    hmotnost    velikost        61170            …              61171            …
                   mm               nože mm        mm                 kg           mm               €                                      €                
                    3 - 32                               36      147,5                 0,3               36          18,90     201                                             
                    3 - 38                                18     165,0                 0,4               32                                                       35,10     101

Poznámka:
Náhradní kotoučové nože viz kat. č. 61180.

61170
Classic
Provedení
Otvírací odstraňovač vnitřních otřepů, dva vodící
válečky, náhradní kotoučový nůž v rukojeti.
Použití
K řezání mědi a mosazi.

61171
Model Quick
Provedení
Pod tlakem lité zinkové tělo, řezací průměr nastavi-
telný vřetenem s lehkým chodem, řezací kotouček 
z nerezové oceli legované chromem. 
S jedním kotoučovým nožem a 2 vodícími válečky. 
Se samočinným posuvem talířovými pružinami 
a s výklopným nožem k odstraňování otřepů.
Použití
K řezání trubek z mědi, mosazi, hliníku 
a tenkostěnných ocelových trubek.

61170

61171

61167

61168

61170 - 61171
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Nástroje k opracování trubek │ Řezáky trubek

                                                                                                                                                                                        
       pro kat. č.                        Økot. nože                     použití                                                            61180            …
                                                           mm                                                                                                    €                
         61170 + 61175                                    18                        měď, mosaz                                                               4,25     101
         61170 + 61175                                    16                        měď, mosaz                                                               4,25     102
         61171                                                    18                        měď, mosaz, hliník                                                   7,30     202
         61172                                                   20                        měď, mosaz, hliník                                                   8,30     203

Řezák na malé trubky
Provedení
Tělo ze zinkové tlakové litiny, řezací průměr je
nastavitelný vřetenem s lehkým chodem. 
Kotoučový nůž z chromové legované ušlechtilé
oceli. S 1 kotoučovým nožem a 2 vodícími válečky.
Použití
K řezání měděných, mosazných, hliníkových 
a tenkostěnných ocelových trubek.

Poznámka:
Náhradní kotoučový nůž viz kat. č. 61180.

61172
N

Model Quick-automatic
Provedení
Se samočinným posuvem zajištěným talířovými
pružinami a výklopným odhrotovacím nožem,
doplněným o náhradní kotoučový nůž v rukojeti.

61175
Model mini
Použití
Práce na těžko dostupných místech, malý pracovní
rádius. K řezání mědi a mosazi.

61172

                                                                                                        Quick-automatic                             mini                
  pro trubky o Ø     Ø kot. nože     délka   hmotnost  velikost                       61172            …           61175            …
                   mm                 mm        mm               kg          mm                              €                                   €                
                 4 - 32                     20         165                0,4             32                          72,00     101                                          
                    3 - 16                      16           48                0,1             34                                                                   12,40     201

61175

Náhradní kotoučové nože pro řezák malých trubek
61180

Řezák na plastové trubky
Provedení
S rychlým nastavením. Náhradní kotoučový nůž 
v rukojeti. V pouzdře je ukrytá výklopná fréza
vnitřních částí trubek. 4 vodící válečky. 
Použití
Tento řezák trubek byl vyvinutý speciálně pro
oddělování plastových trubek. Konstrukce zaručuje
rychlé, svislé oddělení trubky.

61186
Náhradní kotoučový nůž

                                                                                              Řezák                      Náhradní kotoučový nůž                
  pro trubky o Ø      Ø kot. nože        počet       délka        61185            …                                      61186            …
                   mm                  mm     válečky           mm               €                                                              €                
                    6 - 67                        40                 4             245         72,00     201                                               4,70     201

61185

61186

Řezák vlnitých trubek FIFFI

j
Provedení
Plast s vysokou pevností, s 2 výměnnými řezacími
vložkami.

Použití
K oddělování a zkracování plastových ochranných
trubek u sanitárních, topných a elektrických
instalací. Bezpečné řezání na vnějším průměru, 
bez poškození vnitřní trubky.

61187

                                                                                                                                                                                        
       pro trubky o Ø                                                                                                                                61187            …
                        mm                                                                                                                                       €                
                               42                                                                                                                                                 39,90     101

Řezák na plastové trubky
Provedení
V pistolové formě s 1 řezacím nožem. Pouzdro 
z odlitku hliníku. Pohyblivá rukojeť posunuje řezací
nůž po ozubené tyči postupně dopředu. Tlakem na
zatahovací tlačítko nůž skočí zpět do své otevřené
výchozí polohy.

Použití
Tento šikovný řezák trubek odděluje roury z PVC,
roury ze syntetické pryskyřice, vodovodní hadice
atd. Řezák se kolmo nasadí na trubku. Stisknutím
páky se trubka čistě rozřízne.

61188

                                                                                                                                                                                        
    pro trubky do Ø                                                                                                                                61188            …
                        mm                                                                                                                                       €                
                               35                                                                                                                                                 46,90     101

61172 - 61175

61180

61185 - 61186

61187

61188
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                                              pro trubky o Ø                                                                                        61191            …
                                                                mm                                                                                               €                
         Nůžky                                                  0 - 42                                                                                                    35,50     201
         Náhradní nůž                                              -                                                                                                     21,10     202

61191 201
Provedení
S ráčnovým pohybem páky.
Použití
Vhodná pro trubky z PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP,
PPR, PEX a trubky typu Multilayer.

61191 202
Náhradní nůž

61191 202

61191 201

Nůžky na plastové trubky

Řezák na trubky

ß
Provedení
- Ergonomicky tvarované rukojeti z plastu zesílené-

ho sklolaminátem
- S otvárací pružinou a blokovací západkou
- Výměnné nože
Použití
K řezání těnkostěnných plastových trubek (např.
pancéřové plastové trubky) a hadic, i zesílených
tkaninou, z plastu a gumy.

Kvalita
Nůž ze speciální nástrojové oceli, kalený v oleji.

Poznámka:
Nevhodný k řezání kabelů.

61193

                                                                                                                                                                                        
    pro trubky do Ø               délka        hmotnost                                                                                61193            …
                        mm                  mm                      g                                                                                       €                
                               25                    185                    172                                                                                           42,10     101

Kombinované nůžky

ß
Provedení
- Ergonomicky tvarované dvousložkové rukojeti
- Čistá, hladká plocha řezu bez otřepů
- Bezpečné odřezání žebrované ochranné trubky na

vnějším průměru, bez poškození uvnitř ležící roury
vedení

- Bezproblémové odřezání ochranné roury i v mon-
tážním stavu díky krátkým řezným drahám (90°)

- Vyměnitelný nůž
Použití
Pro přesné pravoúhlé odřezání spojovacích 
a plastových rour.

Poznámka:
Možnost k umístění kalibrovacího trnu např. pro
geberitové roury o Ø 11,5 a 15 mm.

61194

                                                                                                                                                                                        
     spojovací roura         ochranná roura        délka           hmotnost                                                61194            …
                     Ø mm                         Ø mm           mm                         g                                                       €                
                       12 - 25                           18 - 35             210                       320                                                       85,50     102

61191

61193

61194

Fréza k odhrotování zevně a uvnitř trubek
Provedení
- 3 břity pro dokonalé odhrotování
- Plastové základní tělo.
Použití
Pro trubky z mědi, lehkých kovů a měkké oceli.

Kvalita
Speciální ocel.

61205

                                                                                                                                                                                        
   pro trubky o Ø          délka                                                                                                               61205            …
                     mm             mm                                                                                                                       €                
                      3 - 40                 57                                                                                                                               19,90     101

61205
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Speciální nástroje / PSA

Ohýbačky trubek │ Expandéry │ Čističe a čerpadla trubek

N
Provedení
Obouruční ohýbací kleště s vyměnitelnými ohýbací-
mi segmenty z hliníku. S plastovými rukojeťmi na
pákách, malé, jen 260 mm dlouhé. 
6-dílné:
- 1 základní tělo
- 1 ohýbací páka 
- 4 ohýbací segmenty, pro trubky 3-4 / 5-6 / 
7-8 a 10 mm

Použití
Ohyby do 180°. Ideální nástroj do 
brašny každého instalatéra. Vhodné i k upnutí do 
svěráku. Vhodné pro přesné ocelové trubky
(hydraulické trubky), i pro ohýbatelné nerezové
trubky o tloušťce stěny 1,0 - 1,2 mm.

Fréza k odstranění otřepů zevně a uvnitř trubek
Ä
Provedení
Robustní provedení z kovu. Speciálně kalené 
a broušené břity pro snadné, rychlé odstranění
otřepů.

Použití
Pro nerezavějící ocelové trubky, měděné mosazné,
hliníkové a plastové trubky.

61206

                                                                                                                                                                                        
  pro trubky o Ø                                                                                                                                    61206            …
                   mm                                                                                                                                            €                
               10 - 54                                                                                                                                                       99,50     101

Ohýbací kleště na trubky (6-dílné)

                                                                                                                                                                                        
  pro trubky o Ø            délka                                                                                                               61250            …
                   mm              mm                                                                                                                       €                
                    3 - 10                260                                                                                                                             199,00     102

Ohýbací kleště na trubky
j
Provedení
Obouruční ohýbací kleště se zabudovaným ohýba-
cím segmentem. Držadla z temper. litiny, lakovaná, 
s plast. návleky. Ohýbací segment a přidržovací
ramena ocel, pozinkovaná, s úhlovou stupnicí na
ohýbacím segmentu a značkami na tvarové opěrce
k určení požadovaného stupně ohybu.

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

61255

                                                                                                                                                                                        
  pro trubky o Ø            poloměr             délka            hmotnost                                                        61255            …
                   mm                    mm              mm                  cca kg                                                               €                
                            6                         16                 250                          0,7                                                              112,00     101
                            8                         24                 350                           1,2                                                              131,00     102
                          10                         24                 350                           1,2                                                              140,00     103
                          12                         38                 450                          2,5                                                              189,00     104

61250

61206

61250

61255

Jednoruční souprava na ohýbání trubek

Ä
Provedení
Robustní jednoruční ohýbačka trubek s mechanic-
kým posuvem. Použitelná všude, praktická, lehká,
pouze 1,3 kg. Rychlá práce díky lehkému posuvu 
a rychlému zpětnému chodu. 
Sadu Roller’s Polo tvoří
- Pohon ohýbání na 1 ohýbaný segment 10 / 12 / 

15 / 18 / 22 mm
- 1 Univerzální nosič kluznice

Použití
K ohýbání měkkých měděných trubek o Ø 10-22
mm, měkké opláštěné měděné trubky (i tenkostěnné
podle ČSN EN 1057), trubky z měkké oceli 
o Ø 10-18 mm, tloušťka stěny do 1 mm, spojovací
roury pressfitinkových systémů o Ø 14-26 mm.

61260

                                                                                                                                                                                        
   Ø ohýbacího segmentu                  provedení                                                                                  61260            …
                                   mm                                                                                                                            €               
           10 / 12 / 15 / 18 / 22                    v skříňce z ocelového plechu                                                           329,00     101

61260
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Sada expandérů (kleště na objímky)

E
Provedení
- Kované hliníkové tělo s vysokou pevností
- Ergonomické rukojeti, nedochází ke slouznutí ani 

k sevření
- Dlouhé pákové rameno – méně úsilí
- Extra dlouhé segmenty – bezpečné trubkové spoje

podle DVGW
- Ocelové uchycení – robustní a odolné proti

opotřebení
- Rozměr rozšíření a kapilární spára jsou 

nastavitelné pomocí šroubu KSO
- Rozšiřovací trn s povrchovou úpravou TiN.
Rozsah dodávky:
- 1 rozpínací kleště 
- 4 rozpínací hlavy 12 / 15 / 18 / 22 mm 
- Vnitřní a vnější fréza na trubky 

Použití
Pro účelné instalace trubek bez použití tvarovek 
v oblasti sanitární, topenářské, plynové, chladící 
a klimatizační techniky. K rozšíření a kalibraci
měkkých a polotvrdých trubek o Ø 12-22 mm, 
s maximální tloušťkou stěny do 1,6 mm a k vytváře-
ní redukcí.

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

61272

                                                                                                                                         
       pro trubky o Ø             provedení                                                  61272            …
                        mm                                                                                       €               
        12 / 15 / 18 / 22               v krabici z ocelového plechu                        445,00     201

61272

Provedení
Sací zvon z červené gumy s našroubovanou, 
350 mm dlouhou dřevěnou násadou.

Zvon k čištění odtoků

                                                                                                                                                                                        
                   Průměr                                                                                                                                61315            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                          130                                                                                                                                                    9,40     101

Hřídele k čištění trubek
Provedení
Pro roury o vnitřním průměru 24-100 mm, 
spirály 9 mm.
Kompletní s klikou a drápem, spirály jsou 
pozinkované, rukojeť černá.

61322

                                                                                                                                                                                        
                Ø hřídele                       délka                                                                                               61322            …
                        mm                             m                                                                                                       €                
                                 9                                  5                                                                                                             31,90     201
                                 9                                10                                                                                                           (47,00)     202

61315

Přístroj na čištění trubek
Provedení
Se 7,5 m dlouhou vysokotlakou spirálovou hřídelí 
v plastovém bubnovém krytu. Otvory na zadní
straně k čištění spirálové hřídele. Vytahuje se pouze
potřebná délka tyče, zbytek zůstává v pouzdře.
Spirálová hřídel s nastavitelnou hlavou a skličovad-
lem pro otáčení doleva a doprava, vše chráněné
proti korozi.
Použití
Pro ruční provoz a provoz s vrtačkou.

61331

                                                                                                                                                                                        
         délka hřídele       pro trubky o Ø                Ø hřídele                                                                61331            …
                           m                      palce                       mm                                                                       €                
                              7,5                           1. - 2.                                  8                                                                       197,00     101

Čerpadlo na čištění trubek 
Provedení
S krátkou a dlouhou násadou. Adaptér pro WC 
a umyvadlo.
Použití
Jako sací/tlakový čistič.

61334

                                                                                                                                                               61334            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                   179,00     101

61322

61331

61334

61315
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Speciální nástroje / PSA

Zkušební čerpadla │ Těsnění │ Lněné cívky │ Řezné nástroje

Provedení
Ruční zkušební čerpadlo s 10-litrovou nádrží. Nádrž
z ocelového plechu, pozinkovaná a lakovaná.
Kapacita průtoku 12 l/min, 1/2-palcová tlaková
hadice o délce 1,5 m. Manometr do 60 bar (860
psi). Automatické zablokování pístu při dosažení
požadovaného rozsahu tlaku.

Použití
Čerpadlo se hodí k tlakovým zkouškám vodních 
a olejových vedení do max. 60 bar.

Zkušební čerpadlo
61351

                                                                                                                                                                                        
                 Přípojka         objem nádrže                hmotnost                                                                61351            …
                      palce                           litr                     cca kg                                                                       €                
                              1/2                                12                                  8                                                                       284,00     101

61351

Provedení
Ruční zkušební čerpadlo s ocelovou plechovou
nádrží žárově pozinkovanou, litinové tělo čerpadla,
mosazný plunžr (píst) a tlakový ventil, mosazný sací
ventil. Zkušební tlak do 100 bar, s jednoduchým
plunžrem. Kompletní čerpadlo s manometrem 
a oválnou pozinkovanou nádrží s vypouštěcím
ventilem, tlaková hadice o délce 3 m.

Použití
K tlakovému zkoušení vodních a olejových vedení,
nádrží a forem. Ke zkoušení dílů o menších
objemech.

Poznámka:
Zkušební čerpadla s motorem lze dodat na 
vyžádání.

Zkušební čerpadlo

                                                                                                                                                                                        
          typ             provozní tlak            Ø plunžru               objem nádrže         hmotnost               61355            …
                                             bar                     mm                                  litr               cca kg                       €                
         220                                 100                           22                                      30                        14                 910,00     201

61355

                                                                                                                                                                                        
       šířka             tloušťka                    délka                                                                                        61381            …
         mm                     mm                         m                                                                                               €                
             12                         0,1                            12                                                                                                       4,15     201

Těsnící páska
Provedení
Těsnící páska PTFE s kvalitního plastu.

Použití
Na závitové šroubové spoje. Odolná proti téměř
všem chemikáliím. Utěsnění proti kapalinám, páře 
a plynům, schváleno podle DIN-DVGW, proto
vhodná i pro plynová těsnění všech druhů.

61381

61355

61381

Lněná cívka

Provedení
cca 5 mm široká, pro všechny šroubové spoje.

61390

                                                                                                                                                                                        
  velikost Ø           hmotnost                                                                                                                 61390            …
            mm                         g                                                                                                                         €                
        43 x 95                          80                                                                                                                                  11,50     301

Sady ručních závitořezných čelistí ROLLER’S CENTRAL
Ä
Provedení
Osvědčené robustní ruční řezné čelisti. Zvláště úzký
tvar pro práci ve zúženém prostoru. Snadná a rychlá
výměna řezných hlav. Bezpečné zajištění řezných
hlav v ráčnové páce. Ráčnová páka 3/8 - 1 1/4 palce
(do 2 palců navíc s ráčnovou pákou 1 1/2 - 2 palce), 
na každou velikost trubky 1 rychle vyměnitelná
řezná hlava na trubkové závity pravé ISO 7-1 
(DIN 2999). V pouzdře z ocel. plechu.

Kvalita
Řezné čelisti z tuhé, zvláště kalené oceli. 61501

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                     po 1 rychle vyměnitelné                                                                       61501            …
                                               řezné hlavě, palce                                                                                        €                
     Sada R 3/8 - 1.1/4                R 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1. / 1.1/4                                                                         398,00     101
     Sada R 1/2 - 1.1/4               R 1/2 / 3/4 / 1. / 1.1/4                                                                                 (352,00)     102
     Sada R 3/8 - 2.                     R 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1. / 1.1/4 / 1.1/2 / 2.                                                 (685,00)     103
     Sada R 1/2 - 2.                     R 1/2 / 3/4 / 1. / 1.1/4 / 1.1/2 / 2.                                                            (595,00)     104

61390

61501
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      pro řezné hlavy                    Ø uchycení                                                                                        61502            …
      palce                                                 mm                                                                                               €                
       R 1/8 - 1.1/4                                               63                                                                                                (115,00)     101
       R 1 1/2 - 2.                                                 90                                                                                                (119,00)     102

Sady elektrických závitořezných čelistí ROLLER’S KING

Ráčnová páka
Ä
Provedení
Ráčnová páka pro ruční závitořezné čelisti 
ROLLER’S CENTRAL. Zvláště úzký tvar. Dělitelné
rameno trubky a krátká dráha ráčny. Jedinečné
zajištění řezné hlavy, díky tomu bezpečné usazení
při naříznutí.

Použití
Použití rychle vyměnitelných řezných hlav 
ROLLER’S CENTRAL a ROLA.

61502

Ä
Provedení
Příruční, kompaktní, výkonné elektrické závitořezné
čelisti. Možnost použití kdekoliv, také bez svěráku.
Snadná a rychlá výměna řezných hlav. Jedinečné
zajištění   řezné hlavy v hnacím stroji a díky němu
bezpečné usazení při naříznutí. Robustní převodov-
ka, speciální převod. Silný univerzální motor 230 V,
1200 W, chod doprava/ doleva, tepelná ochrana
proti přetížení a bezpečnostní tlačítko. V přenosném
kufříku z ocelového plechu.

61510 101
ROLLER’S KING 1 1/4 Sada C
Provedení
Hnací stroj, podpěrné rameno, po 1 rychle 
vyměnitelné řezné hlavě ROLLER`S CENTRAL R
1/2 palce / 3/4 palce - 1 palce / 1 1/4 palce pro
pravotočivé trubkové závity ISO 7-1 (DIN 2999).

61510 102
ROLLER’S KING 2 Sada C
Provedení
Hnací stroj, podpěrné rameno, po 1 rychle 
vyměnitelné řezné hlavě ROLLER’S CENTRAL 
R 1/2 palce / 3/4 palce - 1 palce / 1 1/4 palce / 
1 1/2 palce / 2 pro pravotočivé trubkové závity 
ISO 7-1 (DIN 2999).

61510 102

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                     po 1 rychle vyměnitelné                                                       61510            …
                                                               řezné hlavě, palce                                                                        €                
     ROLLER`S KING 1 1/4 Sada C          R 1/2 / 3/4 / 1. / 1.1/4                                                               (855,00)     101
     ROLLER`S KING 2 Sada C                 R 1/2 / 3/4 / 1. / 1.1/4 / 1.1/2 / 2.                                      (1.295,00)     102

61502

61510

Rychle vyměnitelné řezné hlavy S61503 - 61504

Ä
61503
Sada rychle vyměnitelných řezných hlav S
Provedení
- Osvědčená robustní rychle vyměnitelná řezná

hlava ROLLER’S CENTRAL se speciálně monto-
vanými řeznými čelistmi pro řešení problémů 
na těžko dostupných místech

- Dodatečné přesné vedení trubky na straně krytu
pro dokonalé vystředění trubky a snadné naříznutí

- Prodloužení ráčnového pohonu pro řezání závitů
na hlouběji umístěných koncích trubek

- Pohon prostřednictvím ráčnové páky 
1/8 - 1.1/4 palce

- Snadná, rychlá výměna řezných hlav

Rozsah dodávky:
- Rychle vyměnitelné řezné hlavy pro pravotočivé

trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999,
BSPT)

- Prodloužení 300 mm
- V ocelovém plechovém kufříku
Kvalita
Řezné čelisti z tuhé speciální oceli pro extrémně
dlouhou životnost.

61504 101-105
Řezné hlavy, jednotlivé

61504 106
Prodloužení 300 mm

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                          po 1 rychle vyměnitelné                                                               61503            …
                                                       řezné hlavě, palce                                                                                €                
         Sada R 3/8 - 3/4                         R 3/8 / 1/2 / 3/4                                                                                  (465,00)     101
         Sada R 1/2 - 1.                           R 1/2 / 3/4 / 1.                                                                                     (545,00)     102

61504 106

61504 101-105

61503

                                                                                                                                                                                        
       typ                                          velikost                           délka                                                      61504            …
                                                       palce                               mm                                                                 €                
         řezná hlava                                R 3/8                                   -                                                                   (122,00)     101
         řezná hlava                                R 1/2                                   -                                                                   (122,00)     102
         řezná hlava                                R 3/4                                   -                                                                   (133,00)     103
         řezná hlava                                R 1.                                      -                                                                   (149,00)     104
         řezná hlava                                R 1.1/4                                -                                                                   (158,00)     105
         prodloužení                               -                                            300                                                            (129,00)     106
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Řezné nástroje │ Závitořezné prostředky │ Závitořezný stroj │ Stroje na řezání trubek

                                                                                                                                                   Řezné čelisti                
      pro trubky o Ø         čepy                           hmotnost                        61650            …                   61651            …
      palce                                                               cca kg                               €                                           €                
       1/8 - 2.                         6 palce - 52 mm                    52,0                F (4.195,00)     101                                                   
       1/2 - 3/4                       BSPT EURO RH                       0,6                                                                         (182,00)     101
       1. - 2.                            BSPT EURO RH                        0,6                                                                            182,00     102

Závitořezný olej RUBINOL 2000
Ä
Provedení
Závitořezný prostředek bez obsahu minerálního
oleje s vysokým mazacím a chladícím účinkem.
Zcela rozpustný ve vodě,  zbarvený červeně pro
kontroly vyprání. Kontrolováno podle předpisů
DVGW, ÖVGW, SVGW.

Použití
Vhodný pro všetky materiály, zejména i pro 
vodovodná potrubí.

Poznámka:
Výborně se hodí také jako chladící a mazací
prostředek k pilování kovů. 55-litrový sud k dispozici
na vyžádání.

61645 102 

61645 104

                                                                                                                                                                                        
      Provedení                              objem                                                                                               61645            …
                                                                                                                                                                      €                
       rozprašovač                            500 ml                                                                                                          (23,30)     102
       kanystr                                              5 l                                                                                                              77,50     104

Závitořezný stroj 300 Kompakt

61650

61651

j
Provedení
Rychloupínací vložka s vyměnitelnými profilovými
čelistmi, vačkové ovládání středícího zařízení.
Samomazný – prostřednictvím řezné hlavy – s
integrovanou vanou na olej a třísky. Otáčky vřetene
38 1/min. Otočný spínač s integrovaným nožním
spínačem, chod dozadu/ dopředu. Motor 1,7 kW,
230 V, 25-60 Hz.
Dodávané příslušenství:
Řezná hlava BSPT 1/8 - 2 palce, automaticky se
 otevírající. Řezné čelisti 1/2 - 3/4 palce a 1 - 2
palce BSPT Euro. Řezák na trubky 1/8 - 2 palce,
volně pohyblivý, samostředící s kotoučovým nožem. 
Fréza 1/8 - 2 palce. 5 litrů závitořezného oleje.

61651
Řezné čelisti

61645

61650 - 61651

Rychle vyměnitelné řezné hlavy
Ä
Provedení
- Osvědčená robustní rychle vyměnitelná řezná

hlava ROLLER’S CENTRAL
- Přesně sedící kvalitní řezné čelisti s optimální

geometrií břitů pro supersnadné naříznutí 
a snadné řezání závitů

- Dlouhé vedení trubky pro její dokonalé vystředění

Použití
Použití v ráčnové páce ROLLER’S CENTRAL 
a v elektrických závitořezných čelistech ROLLER’S
KING. Na pravé trubkové závity ISO 7-1 (DIN 2999).

61531

Sady řezných čelistí
Ä
Provedení
- Kvalitní řezné čelisti ROLLER`S CENTRAL 

s optimální geometrií břitů pro supersnadné
naříznutí a snadné řezání závitů

- Řezné čelisti z tuhé, kalené speciální oceli
- Sada po 4 kusech

Použití
Použití v rychle vyměnitelné řezné hlavě 
ROLLER`S CENTRAL. 
Na pravé trubkové závity ISO 7-1 (DIN 2999).

61540

                                                                                                                                         
       velikost             typ        Ø uchycení                                             61531            …
       palce                                        Ø mm                                                    €                

         R 3/4                1 1/4                          63                                                  107,00     105
         R 1.                   1 1/4                          63                                                 123,00     106
         R 1.1/4             1 1/4                          63                                              (128,00)     107

                                                                                                                                         
       velikost             typ        Ø uchycení                                             61531            …
       palce                                           mm                                                    €                

         R 1/4                1 1/4                          63                                                  107,00     102
         R 3/8                1 1/4                          63                                                  107,00     103
         R 1/2                1 1/4                          63                                                  107,00     104

                                                                                                                                         
       Velikost                                                                                          61540            …
       palce                                                                                                      €                

         R 1/4                                                                                                          (85,00)     102
         R 3/8                                                                                                          (85,00)     103
         R 1/2                                                                                                          (85,00)     104

                                                                                                                                         
       velikost                                                                                          61540            …
       palce                                                                                                      €                

         R 3/4                                                                                                          (91,50)     105
         R 1.                                                                                                               94,00     106
         R 1.1/4                                                                                                       (95,00)     107

61531

61540
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GF, RA  
Stroje na řezání trubek a srážení
hran
Nastavujeme laťku: Přes 40 let plníme
přání nadšených zákazníků na celém
světě! Nová generace pil na trubky na
principu planetového řezání vyvinuté-
ho společností Orbitalum Tools, nyní 
s celou řadou nových, inovativních
funkcí a s ergonomickým designem.
Pravoúhlé, chladné a rychlé obrábění
bez otřepů a deformací. 
 Vnější přůměr trubky: 12 - 508 mm
Tloušťka stěny: 1 - 15 mm

REB, BRB  
Stroje na opracování 
konců  trubek
Vytvoření velmi přesných  a reprodu-
kovatelných  tvarů mezer  svarových
spojů  na koncích trubek. Kompaktní
konstrukce, systém k rychloupínání
nástrojů QTC®,  pravoúhlé opracování
bez otřepů,  oboustranná deska se
čtyřmi nebo dvěmi břity a vysoce
odolným  nátěrem.
Vnitřní průměr trubky: 49 - 500 mm
Vnější průměr trubky: 56 - 508 mm
Tloušťka stěny: 3 - 22 mm

RPG  
Stroje k zarovnání trubek
Pro otřepů prosté a pravoúhlé zarov-
nání tenkostěnných nerezových trubek
a mikrofitinků.  Vytvoří rovinnou  plochu
trubky s velmi vysokou kvalitou
povrchu. Pravoúhlou plochu bez
otřepů. Rychle vyměnitelný systém pro
nástroje, upínací misky a trubky,
oboustranná deska s dvěma břity 
a vysoce odolným nátěrem.
Vnější přůměr trubky: 3 - 219,1 mm
Tloušťka stěny: 2 - 3,6 mm

Spotřební materiál  
Pilové listy, frézy, maziva
Speciálně vyvinuté pro pily na trubky
od Orbitalum Tools pro nejvyšší
možné namáhání a co nejdelší
životnost. 

přesnost. síla. jednoduchost.R

Stroje na řezání trubek a srážení hran GF a RA

R
Provedení
- Mobilní stroje s jednofázovým motorem na střídavý

proud, 200- 240 V, 50/60 Hz
- Třída ochrany II
- Plynulá elektrická regulace otáček s blokováním

opětovného rozběhu
- Včetně příslušenství potřebného pro provoz stroje
Použití
Bleskurychlé řezání a srážení hran trubek z vysoce
legované (ušlechtilé), nízko legované a nelegované
oceli, litinových materiálů, neželezných materiálů 
a plastů metodou planetového řezání. Pravoúhlé,
studené a otřepů prosté obrábění. Optimální
příprava na automatizovaný proces sváření.
Robustní konstrukce se silným pohonem. Jedineč-
ný, automaticky řízený proces sestupu. Vysoká
hospodárnost, zvýšená produktivita, dlouhá
životnost nástrojů.

Poznámka:
Provedení z hliníku k dispozici na vyžádání.

61660 102
Stroj na řezání trubek a srážení hran GF 4
Provedení
- 1800 W
- Počet otáček 65-215 1/min
- včetně 1 pilového listu a 1 tuby mazacího gelu

61660 103
Stroj na řezání trubek a srážení hran RA 41 Plus
Provedení
- 1600 W
- Počet otáček 150-215 1/min
- včetně 1 pilového listu 1 tuby mazacího gelu
Použití
Specielně pro tenkostěnné trubky a vysoce kvalitní
srážení hran.

61660 103

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       typ                      vnitřní rozměr trubky              vnější Ø trubky              max. tloušťka stěny             vnitřní Ø trubky                                                           61660            …
                                                              palce                                  mm                                        mm                         mm min.                                                                   €                
         GF 4                                                  1/4 - 4.                              12 - 120                                       1,0 - 9,0                                        16                                                        F (5.210,00)     102
         RA 41 Plus                                      1/2 - 4.                              10 - 120                                        0,6 - 7,0                                           4                                                        F (5.590,00)     103

61660 102

61660

Přesné stroje a nástroje k obrábění trubekInfo
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Příslušenství pro stroje na řezání trubek │ Mazací prostředky │ Nože

                                                                                                                                                                                        
       typ                           provedení                            objem                                                                61675            …
                                                                                                                                                                      €                
         GF LUB                     tuba                                           160 ml                                                                         44,50     101
         GF TOP                     tuba                                             180 g                                                                         43,70     102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     pro trubkové stěny o tloušťce                     Ø           úhel srážení            výška srážení                                                                                                               61670            …
                                                 mm                  mm               ° (stupně)                             mm                                                                                                                       €                
                                                1,0 - 2,0                      63                        45/70                          0,4/1,0                                                                                                                           (337,00)     101
                                                2,5 - 7,0                      68                               30                                  7,0                                                                                                                          (329,00)     102
                                                2,5 - 5,0                      68                               35                                  5,0                                                                                                                          (329,00)     103

Pilové listy pro stroje na řezání trubek a srážení hran

R
61667 101-103
Economy
Použití
Pro nízko legované a nelegované oceli a litinové
materiály.

61667 104-112
Performance
Použití
Pro vysoce legovanou (ušlechtilou) ocel.

61667 101-103 61667 104-112

Kombinace pilového listu a frézy

R
Provedení
Sadu tvoří:
Pilový list a fréza s titanovou vrstvou.
Použití
K současnému řezání a srážení hran trubek 
z vysoce legované (ušlechtilé), nízko legované 
a nelegované oceli a litinových materiálů.

61670 101
Kombinace pilový list/fréza pro pressfitinky
Použití
Na trubky kovových pressfitinkových systémů.

61670 102-103
Kombinace pilový list/fréza na sváry

61670 101

Mazací prostředek na pilové listy

R
61675 101
Mazací pasta na pilové listy GF LUB
Použití
Vysoce výkonná mazací pasta pro pily a frézy.
Zvyšuje životnost pilových listů a fréz.

61675 102
Mazací prostředek na pilové listy GF TOP
Použití
Syntetické vysoce výkonné mazivo pro pily a frézy.
Zvyšuje životnost pilových listů a fréz. Shoda 
s osvědčením pro potravinářství NSF H2.

61675 101 61675 102

61670 102-103

Podavač trubek

R
Provedení
Vhodný pro stroje na řezání trubek a srážení hran
GF 4 a RA 41 Plus (kat. č. 61660).
Použití
Koaxiální přísun dlouhých a těžkých trubek do strojů
GF a RA bez námahy. Velmi robustní a stabilní
provedení s práškově lakovaným rámem a válečky 
z ušlechtilé oceli. Pily lze přímo a bez speciálního
příslušenství namontovat na montážní desku
základní jednotky. Výškově nastavitelný.

61665

                                                                                                                                                                                        
 pracovní rozsah       nosnost                          D x V x Š                                                                    61665            …
      Ø trubky mm                 kg                                   mm                                                                            €                
                 16 - 325                400            1850 x 1050 x 500                                                                  F (2.325,00)     101

                                                         Economy                
      pro trubkové stěny              Ø          61667            …
           o tloušťce mm           mm                 €                
                          1,2 - 2,5               63         (56,50)     101
                          2,0 - 5,5               63          (41,80)     102
                          2,5 - 7,0               68          (41,80)     103

                                                   Performance                
      pro trubkové stěny          Ø              61667            …
           o tloušťce mm      mm                      €                
                          0,6 - 1,2          63              (59,50)     105
                          1,0 - 1,6          68                 58,50     108
                          1,2 - 2,5          63                 56,50     106
                          1,2 - 2,5          68                 58,50     109
                          2,5 - 5,5          63                 56,50     107
                          2,5 - 7,0          68                 58,50     110
                          2,5 - 7,0          80              (75,00)     111
                        6,0 - 10,0          80              (66,00)     104

61665

61667

61670

61675
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62015

       Šířka čepele                                                                                           9 mm                             18 mm                
                                                                                                                       62020            …              62021            …
                                                                                                                               €                                      €                
      Nůž                                                                                                                          3,55     101                   5,90     101
         Nůž                                                                                                                                                                     14,70     201
      Náhradní čepele po 10 kusech                                                                       2,55     102                   3,30     102
         Náhradní čepele po 10 kusech (s vrstvou TiN)                                                                                       5,60     103

62016

Univerzální nůž s ulamovací čepelí

r
Provedení 
S ulamovací zasouvací čepelí. Přesné vedení
kovové čepele. S 1 čepelí.
2 náhradní čepele přiloženy.
Poznámka:
Náhradní čepele viz kat. č. 62020 + 62021.

62015 101
S tlačítkovou mechanikou.

62016 101
S aretací kolečkem.

                                                                                                                                                                                        
          Šířka čepele                                                                                        62015            …              62016            …
                         mm                                                                                               €                                      €                
                                 9                                                                                                       8,20     101                                             
                      18                                                                                                                                                  17,90     101

62015 - 62016

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                 Balení =                                               62022            …
                                                                                                           ks                                                       €                
         Nůž                                                                                                             -                                        12,50     101
         Náhradní čepele, rovný břit                                                              3                                                         5,40     202
         Náhradní čepele, rovný břit                                                            50                                                       39,60     203
         Skalpelové čepele (TiN), rovný břit                                              50                                                       39,40     207

i
Provedení 
Vedení čepele z ušlechtilé oceli pro usnadnění
práce, vysoká míra stability a dlouhá životnost.
Dvousložkové držadlo pro bezpečnou práci,
neklouže. Místo až pro 6 čepelí v držadle.
Upevňovací kolečko působí přímo na čepel a brání

tak jejímu sklouznutí během práce. Automatická
výměna čepele ze zásobníku. S integrovaným
lamačem čepelí. Se 6 čepelemi.

Poznámka:
Náhradní čepele viz kat. č. 62021 102-103.

Univerzální nůž s ulamovací čepelí
62010

                                                                                                                                                                                        
          Šířka čepele                                                                                                                               62010            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                               18                                                                                                                                                  27,30     101

Univerzální nůž s ulamovací čepelí
Provedení
S ulamovací zasouvací čepelí. Přesné vedení
kovové čepele. Vysoce kvalitní provedení.
S 1 čepelí.
Včetně 2 náhradních čepelí.

62020 101 + 62021 101
S tlačítkovou mechanikou a automatickou 
aretací.

62021 201
S aretací kolečkem.

62020 102

62021 102

62020 101

62021 101

62021 20162021 103

Kapesní nůž 
i
Provedení 
Sklápěcí čepel. Chromované kovové pouzdro.

Bezpečnostní aretace. Kompletně se dvěma
čepelemi, rovný břit.

62022 207

62022  101

62022 202-203

Univerzální nůž s ulamovací čepelí
62017 101

62017 102

                                                                                                                                                                                          
          Šířka čepele                                                                                                                                 62017            …
                         mm                                                                                                                                         €                
                                 9                                                                                                                                                      9,90     101
                               18                                                                                                                                                   15,60     102

0
Provedení
Celokovový řezák s ulamovací zasouvací čepelí. 
S 1 čepelí.
Poznámka:
Náhradní čepele viz kat. č. 62020 + 62021.

62017 101
S tlačítkovou mechanikou a mechanizmem 
Auto-Lock.

62017 102
S aretací kolečkem.

62010

62017

62020 - 62021

62022
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Nůž na papír a fólie

Řezák na fólie
§

62025 101
SECUMAX EASYSAFE
Provedení
- Skrytě uložená čepel pro rychlé a bezpečné řezání
- Dodatečné plastové pero pro hladký řez i jednotlivých

vrstev tenké fólie a papíru
- Vypracovaný hrot usnadňuje zapíchnutí do

materiálu, proto je ideální k otevírání pytlů i palet
zatavených do fólie

- Integrovaná kovová destička se hodí k řezání
lepících pásek na kartony

- Výměna čepele bez pomocných prostředků
- Dodává se s 1 čepelí
- Vyzkoušeno TÜV

Poznámka:
Při použití v citlivých výrobních provozech, 
např. v potravinářském průmyslu, je možno nůž
zavřít pomocí klíče. Tím se zabrání možnosti
výměny čepele neoprávněnými osobami.

62025 102
Náhradní čepele
Provedení
Tloušťka cca 0,30 mm.
Použití
Pro řezáky na fólie SECUMAX EASYSAFE 
kat. č. 62025 101.

62025 103
Zabezpečovací šroubový klíč
Použití
Pro řezáky na fólie SECUMAX EASYSAFE 
kat. č. 62025 101. 

62025104
SECUMAX COMBI
Provedení
- Z laminátového plastu
- Čepel je uložená v rukojeti tak, že nemůže 

dojít ke zranění
- Jednoduchá výměna čepele
- Integrovaná kovová destička k rozříznutí lepících

pásek na kartony (možno i odebrat)
- Bez námahy řeže silné fólie, kůži, plastové pásky

na kartonech a bezpečnostní popruhy
- Dodává se s 1 čepelí
- Vyzkoušeno TÜV

Poznámka:
Pásky na kartonech nařízněte vždy pod úhlem 45°.

62025 105
Náhradní čepele
Provedení
Široký výbrus, tloušťka cca 0,40 mm.
Použití
Pro řezáky fólií SECUMAX COMBI 
kat. č. 62025 104.

62025 101

62025 102 62025 103

62025 104

62025 105

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                 Balení =                               62025            …
                                                                                                                         kus                                       €                
     Řezák na fólie SECUMAX EASYSAFE                                                                   -                                     15,50     101
     Náhradní čepele pro SECUMAX EASYSAFE                                                   10                                       4,95     102
     Klíč na bezpečnostní šrouby pro SECUMAX EASYSAFE                              5                                    (3,65)     103
     Řezák na fólie SECUMAX COMBI                                                                           -                                     11,60     104
     Náhradní čepele pro SECUMAX COMBI                                                           10                                       9,80     105

§

SECUMAX CARDY 
Provedení
- Se skrytě uloženou čepelí pro nejvyšší míru

bezpečnosti
- Drobný kompaktní tvar usnadňuje manipulaci – 

při zaoblených řezech

- S tloušťkou stěny pouhých 2,5 mm je bezpečnostní
nůž kromě toho extra štíhlý a díky tomu jej lze vést
i skrze zvláště tenké spáry, především při řezání
fólií

62026

                                                                                                                                                                                        
    Provedení s                                                                                                                                      62026            …
                                                                                                                                                                      €                
     čepelí z normální oceli                                                                                                                                       3,45     101
     Čepel s povrchovou vrstvou TiN                                                                                                                    5,50     102

Bezpečnostní nůž na kartony
§

SECUNORM 175
Provedení
- 4-násobně použitelná čepel: Má dva břity a čtyři

ostré hrany. Otáčením a obracením můžete
životnost prodloužit čtyřikrát – a pokaždé řežete
jako s novým nástrojem.

- Ergonomická rukojeť: Rukojeť je tvarovaná
přesně do ruky, na konci je příjemně zaoblená. 
Drážky kromě toho zlepšují vaše držení 
posuvníku.

- Vhodný pro praváky i leváky, 
protože posuvník je možno ovládat oboustranně

- Jednoduchá výměna čepele: Pro otevření
rukojeti stačí jednoduše stlačit tlačítko pro výměnu
čepele a táhnout jím. Posuvník se automaticky 
vyklopí nahoru – a čepel je připravena na výměnu.

- Díky praktickému očku je možno nůž páskou
připevnit např. na zápěstí

- Vyzkoušeno TÜV
Použití
Pro všechny řezací práce v prodejnách, 
skladech atd.

62027 201

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62027            …
                                                                                                                                                                      €                
     Nůž                                                                                                                                                                           6,10     201
     Náhradní čepele po 10 kusech                                                                                                                        6,80     102

62027 102

62025

62026

62027

Řezáky na fólie │ Nože
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ABezpečnostní nůž s klešťovou rukojetí62032

§

SECUPRO 625
Provedení
- Ergonomický nůž s klešťovou rukojetí
- Rukojeť z hliníku, včetně měkkého úchopu 

(soft-grip)
- Páka se snadným chodem pro uvolnění čepele
- Zvláště velká hloubka řezu

- Plně automatické stažení čepele pro 
vysokou míru bezpečnosti

- Dodává se s 1 čepelí

62032 102
Náhradní čepele
lichoběžníkového tvaru Tloušťka 0,63 mm. 
Balení = 10 kusů

62032 101

62032 102
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62032            …
                                                                                                                                                                      €                
   SECUPRO 625                                                                                                                                                      45,90     101
   Náhradní čepele lichoběžníkového tvaru po 10 kusech                                                                         (8,20)     102

Bezpečnostní nůž s klešťovou rukojetí

Univerzální nůž se zasouvací čepelí
62029 101
Univerzální nůž Standard 
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť ze zinkové tlakové

litiny s vypalovaným lakem
- Čepele nože z vysoce kvalitní speciální oceli, 

s ostrostí břitvy
- Včetně 5 lichoběžníkových čepelí v rukojeti

62029 102
Univerzální bezpečnostní nůž
- U bezpečnostního nože se čepel zasune automa-

ticky, jakmile na ostří nepůsobí tlak. Díky tomu 
je nebezpečí úrazu redukované na minimum

- Rukojeť nože je z hliníkové tlakové litiny, 
s vypalovaným lakem 

62029 103
Univerzální nůž s pouzdrem
- Zvláště robustní, ergonomicky tvarovaný 

nůž se zasouvací čepelí
- Bleskurychlá výměna čepele bez šroubu: Stačí

vytáhnout konec rukojeti a otočit jej o 90°
- Se zásobníkem na náhradní čepele nebo bity
- Včetně pouzdra a 1 čepele (lichoběžníkové, rovné)
- V rukojeti je integrovaný úchyt na bity

62029 102

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62029            …
                                                                                                                                                                      €                
   Univerzální nůž Standard                                                                                                                                  5,50     101
   Univerzální bezpečnostní nůž                                                                                                                         6,90     102
   Univerzální nůž s pouzdrem                                                                                                                           17,90     103
   Náhradní čepele lichoběžníkového tvaru à 5 kusů                                                                                   1,85     104

62029 103

62029 104

62029 101

Univerzální nůž s rychle vyměnitelnou čepelí
i
Provedení 
- S tělem ze zinkové tlakové litiny pro vysokou míru

stability a dlouhou životnost
- Dvousložková rukojeť pro bezpečnou práci bez

sklouznutí

- Jednoduchý systém plnění s tlačítkem pro vyšší
bezpečnost, není nutno použít žádné dodatečné
nářadí

- V rukojeti místo až na 8 čepelí
- Dodává se s 3 náhradními čepelemi

62033

                                                                                                                                                              62033            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                     18,40     101

§

- Plně automatické stažení čepele pro vysokou míru
bezpečnosti

- Ergonomická klešťová rukojeť pro řezání s vysokou 
četností a pohodlnou, uživatelsky příjemnou práci

- S pojistkou pro extra ochranu
- Malá hloubka řezu do 11 mm, která při řezání

kartonů eliminuje riziko poškození jejich obsahu
- Jednoduchá výměna čepele bez pomocného

nářadí
- Vhodný pro praváky a leváky
- Dodává se s 1 čepelí
- Zkoušeno TÜV
Použití
Pro všechny normální řezné úkony, např. řezání
kartonů, plastových pásků, lepících pásek, fóliových
a plastových vaků, smršťovací fólie, velkých
papírových a fóliových pásů.

62034 101
SECUPRO MARTEGO
- Klešťová rukojeť z hliníku včetně jednoho měkkého

soft-grip komponentu umožňuje příjemnou
manipulaci bez nebezpečí vyklouznutí

62034 102
SECUPRO MERAK
- Malý, příručný bezpečnostní nůž pro přesné řezání
- Klešťová rukojeť z kvalitního plastu

62034 103
Náhradní čepele
Tloušťka cca 0,40 mm. Balení = 10 kusů.
Použití
Pro bezpečnostní nože kat. č. 62034 101-102.

62034 101

62034 102

62034 103
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62034            …
                                                                                                                                                                      €                
     SECUPRO MARTEGO                                                                                                                                      38,60     101
     SECUPRO MERAK                                                                                                                                            22,10     102
     Náhradní čepele po 10 kusech                                                                                                                        7,20     103

62029

62033

62034
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Bezpečnostní nůž
§

Pro čepele s dírou uprostřed. 
Čepele nože z kvalitní speciální oceli, 
s ostrostí břitvy, kalené v ledu. 
Dodává se s 1 lichoběžníkovou čepelí.

62035 202
SECUNORM PROFI LIGHT
Provedení
- Rukojeť z oděruvzdorného plastu
- Automatické stažení čepele pro vysokou míru

bezpečnosti
- Výměna čepele nového typu je pohodlná, provádí

se bez pomocného nářadí a brání přitom přetažení
pera

- Vhodný pro praváky i leváky
- Zkoušeno TÜV
Použití
Vhodný pro všechny normální řezací práce, zvláště
k otvírání kartonů.

62035 103
SECUNORM PROFI
Provedení
- Rukojeť z hliníku
- Automatické stažení čepele, když nůž sklouzne 

z řezaného zboží nebo když není posuvník držen
dostatečně pevně

- Pro praváky
- Zkoušeno TÜV

62035 20662035 204 + 105

62035 103

62035 202

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62035            …
                                                                                                                                                                      €                
     SECUNORM PROFI LIGHT                                                                                                                              11,80     202
     SECUNORM PROFI                                                                                                                                           15,10     103
     Náhradní čepele lichoběžníkového tvaru po 10 kusech                                                                          8,20     204
     Náhradní čepele lichoběžníkového tvaru se širokým výbrusem po 10 kusech                               8,20     105
     Náhradní čepele hákového tvaru po 10 kusech                                                                                       13,30     206

Bezpečnostní nůž
§

62036 101
SECUPRO MEGASAFE
Provedení
- Ergonomická rukojeť z hliníku
- Vhodný pro praváky i leváky
- Plně automatické stažení: Palec může během

řezání zůstat na posuvníku, po dokončení řezání
se čepel i tak zasune zpět do rukojeti

- Zvláště vhodný v případech, kdy je při řezání nutno
používat ochranné rukavice

- Vysunutí čepele do 23 mm
- Dodává se s 1 lichoběžníkovou čepelí
- Zkoušeno TÜV

62036 102
SECUPRO MAXISAFE
Provedení
- Bezpečnostní nůž s 3-stranným posuvníkem 

a plně automatickým stažením čepele pro 
vysokou míru bezpečnosti

- Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť 
je v oblasti vysunutí čepele zesílená kovovým
chráničem před odřením

- Přizpůsobí se požadovanému způsobu řezání
- Vhodný pro praváky i leváky
- Jednoduchá výměna čepele bez pomocného

nářadí
- Dodává se s 1 lichoběžníkovou čepelí
- Zkoušeno TÜV
Použití
Vhodný pro 3-vrstvou vlnitou lepenku.

62036 103
SECUNORM PROFI25
Provedení
- Rukojeť z jednoho kusu hliníkového odlitku 

pro vyšší stabilitu
- S automatickým stažením čepele, když nůž

sklouzne z řezaného zboží, nebo když není
posuvník držen dostatečně pevně

- Vysunutí čepele 25 mm
- Jednoduchá výměna čepele bez pomocného

nářadí
- Vhodný pro praváky i leváky
- Dodává se s 1 lichoběžníkovou čepelí
- Zkoušeno TÜV

62036 105
SECUNORM MULTISET
Provedení
- S nastavovacím šroubem pro plynulé nastavení

vysunutí čepele až do 24 mm
- Robustní hliníková rukojeť
- Automatické stažení čepele pro vysokou míru

bezpečnosti
- 2-násobně použitelná čepel
- Výměna čepele bez nářadí
- Vhodný pro praváky i leváky
- Dodává se s 1 lichoběžníkovou čepelí
- Zkoušeno TÜV

62036 104
Náhradní čepele
Provedení
Lichoběžníkový tvar se širokým výbrusem, tloušťka
cca 0,63 mm. Balení = 10 kusů.

62036 101

62036 102

62036 103

62036 104

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62036            …
                                                                                                                                                                      €                
     SECUPRO MEGASAFE                                                                                                                                    28,00     101
     SECUPRO MAXISAFE                                                                                                                                      13,30     102
     SECUNORM PROFI25                                                                                                                                       14,60     103
     SECUNORM MULTISET                                                                                                                                   15,80     105
     Náhradní čepele po 10 kusech                                                                                                                       5,90     104

62035

62036

62036 105

Nože
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Bezpečnostní nůž

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               62019            …
                                                                                                                                                                      €                
     Profesionální ulamovací nůž                                                                                                                          12,00     101
     Náhradní čepele po 10 kusech                                                                                                          5,90     201

§

SECUNORM PROFI40
- Rukojeť z hliníku
- Ohebná čepel s extra dlouhým vysunutím čepele

až 40 mm
- Extrémně eliminované riziko zlomení
- Automatické stažení čepele pro vysokou míru

bezpečnosti

- Výměna čepele bez pomocného nářadí
- Dodává se s 1 čepelí
- Vhodný pro praváky i leváky
- Zkoušeno TÜV
Použití
Vhodný k otevírání vaků a pro lehké řezné práce, 
např. na papírových pásech při válcovém tisku.

62037 101

62037 102                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62037            …
                                                                                                                                                                      €                
     SECUNORM PROFI40                                                                                                                                       16,20     101
     Náhradní čepele po 10 kusech                                                                                                                        7,80     102

62037

Profesionální ulamovací nůž 25 mm62019

Provedení
- Extra těžké provedení
- Nůž pro 25mm ulamovací čepele
- Kovové vedení
- Nastavovací kolečko
- Fixace čepele

- S neklouzavou gumovou rukojetí
- S automatickým dodatečným vedením čepele
- Dodatečné zajištění díky možnosti zafixování

ulamovací čepele
- Zásobník na čepele integrovaný do rukojeti

(naplněný 5 náhradními čepelemi)

62019 101

62019 201

Kombinovaný nůž
i
Provedení
- Multifunkční nůž s 2 čepelemi: 

Ozubenou čepelí z ušlechtilé oceli, délka 75 mm 
a lichoběžníkovou čepelí

- Ergonomická rukojeť: 
Snadné otevření nerezové čepele jednou rukou 

- Bezpečnostní zajištění nerezové čepele:
Nemožnost náhodného otevření

- Zasouvací lichoběžníková čepel: 
Posuvník čepele je možno pohodlně ovládat
palcem

- Posuvník čepele vyrobený ze zinku kvůli vyšší
pevnosti a delší životnosti

- Rychlá výměna čepele bez nářadí
- Mechanizmus Interlock™ brání současnému 

otevření obou čepelí

62040

                                                                                                                                                                                        
                      Délka                                                                                                                               62040            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                             120                                                                                                                                                 35,70     101

62040

Kapesní nůž
62018

                                                                                                                                                                                        
        celková délka           délka čepele                                                                                               62018            …
                         mm                         mm                                                                                                       €                
                            160                               28                                                                                                             16,30     101

62018

0
Provedení
- Hliníková rukojeť, ergonomicky tvarovaná
- Bezpečná aretace vyklopené čepele
- Polštářek pro palec k dosažení optimálního, 

na bod přesného řezného tlaku
- Rychlá výměna čepele bez nářadí prostřednictvím

rychloupínací páčky

- Zásobník na čepele integrovaný v rukojeti 
(naplněný 5 náhradními čepelemi)

- Možnost použít všechny běžně dostupné 
lichoběžníkové čepele

- Se sponou na pásek

Poznámka:
Náhradní čepele viz kat. č. 62029 104.

Bezpečnostní nůž
§

Provedení
SECUNORM 380
- Ergonomická rukojeť z plastu přesvědčí svým

tvarem, příjemným úchopem soft-grip a drážkami
na posuvníku

- Výstup čepele je přesně v 7,8 cm
- Hloubka řezu je 73 mm
- Jednoduchá výměna čepele bez pomocného

nářadí

- Zvláště robustní, stabilní a odolný vůči opotřebení
díky kovové kolejničce v jádru

- Vhodný pro praváky i leváky
- Automatické stažení čepele zajišťuje vysokou 

míru ochrany před řeznými poraněními
- Dodává se s 1 čepelí
- Zkoušeno TÜV
Použití
Vhodný pro 4-vrstvé kartony, vaky, papírové pásy 
a role, stavební pěnu a polystyrénové desky.

62038 101

62038 102

62038

                                                                                                                                                              62038            …
                                                                                                                                                                      €                
   SECUNORM 380                                                                                                                                                   22,10     101
   Náhradní čepele po 10 kusech                                                                                                                          9,10     102
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Sběrný box na použité čepele
§

62041 101
Sběrný box
- Sběrný box pomáhá minimalizovat riziko poranění

při likvidaci použitých čepelí
- Když je box plný, otočí se víko až po doraz, tedy 

až po automatické zacvaknutí červeného kolíku
- Box pak již nelze otevřít
- Pak následuje kompletní likvidace sběrného 

boxu i s použitými čepelemi

62041 102
Držák na stěnu
K upevnění sběrného boxu na trubkách, tyčích nebo
stěnách.

Poznámka:
Při montáži na stěnu montujte pouze modrou desku.

62041 101

62041 102

                                                                                                                                                                                        
                                                                Rozměry                                                                               62041            …
                                                        V x Š x H mm                                                                                       €                
     Sběrný box                                 210 x 100 x 100                                                                                           20,30     101
     Držák na stěnu                                                       -                                                                                           25,50     102

62041

Sběrný box │ Kombinované nástroje
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                                                                                                                                                                                                                                                                 62045            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
         Squirt P4 10-dílný                                                                                                                                                                                                                                                     (103,00)     301
       Wave 19-dílný                                                                                                                                                                                                                                                                179,00     302

         Micra 10-dílný                                                                                                                                                                                                                                                                  51,00     306
         Skeletool 8-dílný                                                                                                                                                                                                                                                          149,00     307
         Charge TTi 27-dílný                                                                                                                                                                                                                                                     239,00     308

Kombinované nástroje Leatherman®-

w
Provedení
Všechny nástroje Leatherman® se vyrábějí ve
Spojených státech z ušlechtilé oceli. Každý nástroj
se kalí speciálně pro svou funkci.

62045 301 62045 302 62045 306 62045 307 62045 308

  kat. č.                                                                                  62045 301            62045 302            62045 306                   62045 307                   62045 308
  Model                                                                                 Squirt P4             Wave                    Micra                           Skeletool CX               Charge TTi
                                                                                              10-dílný                19-dílný                10-dílný                       8-dílný                         27-dílný
                                                                                                                           v koženém pouzdře                                                 v nylonovém váčku             v koženém váčku
  odizolovací čepel                                                                                              x                                                                                                    x
  šídla                                                                                    x                                                                                                                                 
  závěsná oka                                                                                                     x                                                                                                    x
  čepel s trhacím háčkem                                                                                                                                                                                         x
  uchopení bitů                                                                                                   2 kusů                                                      x                                   2 kusů
  bity (oboustranné)                                                                                            2 kusů                                                      2 kusů                         9 kusů
  krimpovací kleště                                                                                                                                                                                                   x
  otvírák na plechovky                                                                                        x                                                                                                    
  štípací kleště na dráty                                                         x                           x                                                                x                                   x
  pilník (s diamantovou vrstvou)                                                                         x                                                                                                    x
  pilník (dřevo, kov)                                                                x                           x                                                                                                    x
  štípací kleště na tvrdý drát                                                                               x                                                                x                                   x
  štípací kleště na kabely                                                                                                                                                                                          
  otvírák kapslových uzávěrů                                                 x                           x                           x                                   x                                   
  otvírák kapslových uzávěrů vč. otvíráku na plechovky                                                                                                                                          x
  karabina                                                                                                                                                                             x                                   
  kombinovaný nůž (hladký/vlnitý výbrus)                                                                                                                            x                                   
  kombinované kleště                                                            x                                                                                                                                 
  křížový šroubovák                                                               x                                                         x                                                                       
  pravítko                                                                                                            x                           x                                                                       x
  nůž                                                                                      x                           x                           x                                                                       x
  pilník/špachtle na nehty                                                                                                                 x                                                                       
  pinzeta                                                                                                                                           x                                                                       
  pilka                                                                                                                  x                                                                                                    x
  nůžky                                                                                                                x                           x                                                                       x
  plochý šroubovák                                                                x                           x                           x                                                                       x
  kroužek na klíče                                                                  x                                                         x                                                                       
  špičaté kleště                                                                                                   x                                                                x                                   x
  hodinářský šroubovák                                                         x                                                         x                                                                       
  nůž s vlnitým výbrusem                                                                                    x                                                                                                    x

62045

Multinástroj

Ö
Provedení
- Nerezové pouzdro
- Včetně taštičky na pásek

62044

                                                                                         
                                                               62044            …
                                                                       €                
                    14-dílný                                     26,20     101

       Obsah
  1  kombinované kleště
  1  ploché kleště
  1  štípací kleště na dráty
  3  ploché šroubováky 
       3,0 x 0,8 / 4,0 x 1,0 / 5,0 x 1,0 mm
  1  křížový šroubovák PH 1
  1  jednosečný pilník
  1  dvojsečný pilník
  1  otvírák na lahve
  1  otvírák na plechovky
  1  pilka
  1  nůž
  1  nůž s vlnitým výbrusem

62044
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                                                                 délka čepele                         celková délka                        62092            …
                                                                                 mm                                         mm                               €                
         Nůž na kabely                                                          50                                               200                            17,20     201
         Náhradní čepel                                                        50                                                     -                              8,80     202

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                                                                                                                 62055            …
                                                                                                                                                                      €                
         Manager 10-dílný                                                                                                                                           36,70     101
         Nomad 11-dílný                                                                                                                                               33,10     102
         Cybertool 34-dílný                                                                                                                                         89,50     103

Kapesní nůž 
t
Originální švýcarský výrobek.

62055 101 
Manager
10-dílný, modře-safírové barvy, s kuličkovým perem
a svítidlem (červeným).
Malá čepel, šroubovák (3 mm), otvírák kapsl.
uzávěrů, ohýbačka na drát, kroužek, šroubovák
Philips, nůžky, jehlový pilník, světlo LED.

62055 102
Nomad
11-dílný, černé barvy. Velká čepel s aretací (pevná),
otvírák na plechovky se šroubovákem (3 mm),
otvírák kapslových uzávěrů se šroubovákem 
(5 mm), ohýbačka drátu, ocelové vrtací šídlo/ouško
jehly, vývrtka, párátko, pinzeta, kroužek.

62055 103
Cybertool
34-dílný, červené barvy, s nástroji: 
Velká čepel, malá čepel, vývrtka, otvírák na konzer-
vy s malým šroubovákem (také na kříž. šrouby),
otvírák kapsl. uzávěrů se šroubovákem a nožem na
odstranění izolací z drátů, zapichovací a vrtací šídlo,
kroužek, pinzeta, párátko, ouško jehly a šicí šídlo,
bitový klíč s vnitřním šestihranem pro zásuvné
spojení D-SUB. Vnitřní šestihran na bity, bit PZ 0, 
bit PZ 1, držák bitů s bitem 4 mm na šrouby 
s drážkou, bit PH 2, bit Hex 4 mm, bit Torx 6, bit
Torx 10, bit Torx 15, kuličkové pero k nastavení 
DIP-Switch, špendlík (Inox), minišroubovák,
kombinované kleště s břitem na drát, kleště 
na objímky, nůžky, univerzální háček.

62055 101

62055 102

62055 103

Kapesní nůž Olivio
Provedení
- Nerezová čepel se zajištěním
- Rukojeť z pravého olivového dřeva

- Kvalitní mosazná vložka pro 
vedení čepele

- Oko na šňůru/řetěz.

62056

                                                                                                                                                                                        
                  délka čepele                                                                                                                       62056            …
                                 mm                                                                                                                               €                
                                        90                                                                                                                                         77,50     101

Nůž na kabely/nůž na odstraňování pláště
Provedení
Rukojeť z houževnatě pružného, rázuvzdorného
plastu s ochranou čepele.

62090 102
Provedení
Půlkruhově broušený břit.

62090 101
Provedení
S rovnou, silnou čepelí.

                                                                                                                                                                                        
                  délka čepele                         celková délka                                                                       62090            …
                                 mm                                         mm                                                                               €                
                                        35                                               180                                                                                  11,00     102
                                        50                                               200                                                                                    9,90     101

62090 102

62090 101

Nůž na kabely s vyměnitelnou čepelí
Provedení
Plně izolovaná rázuvzdorná plastová rukojeť podle
VDE. Vyklápěcí ochrana čepele, integrovaná pevně
do rukojeti, rovná masivní čepel s chráněným
hřbetem.

Kvalita
Nerezavějící ocel. 62092 201

62092 202

:
Provedení
- Zdokonalená ergonometrie díky tvaru rukojeti 

s příjemně konstruovanou ochranou před sklouznutím
- Vyšší míra bezpečnosti díky neklouzavým měkkým

komponentům
- Dobrý přenos síly při vytahování nože díky prohlubni

na palec a háčku na prst na konci rukojeti
- Transparentní ochranná čepel
- Izolovaná vícekomponentní rukojeť, zkoušená VDE

62093 101
Stabilní, pevná čepel s háčkem srpovitého tvaru.
S kluzným segmentem na hrotu.
Kvalita
Chirurgická ocel, antikorozní, kalená na vzduchu.

62093 102
Stabilní pevná čepel s háčkem, rovný břit.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel, kalená v oleji.

Nůž na izolace kabelů VDE

62093 101

62093 102

                                                                                                                                                                                        
                  délka čepele                         celková délka                                                                       62093            …
                                 mm                                         mm                                                                               €                
                                        38                                               180                                                                                  26,90     101
                                   50                                         185                                                                         10,40     102

62055

62056

62090

62092

62093

Nože
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Pracovní (kuchyňský) nůž

0
Provedení 
Nerezová čepel. Plastové držadlo, manuální stahování.

62094 101

                                                                                                                                                                                        
                  Délka čepele                                                                                                                       62094            …
                                 mm                                                                                                                               €                
                                        80                                                                                                                                           6,90     101
                                      150                                                                                                                                         27,10     102

62094 102

                                                                                                                                                                                        
                  délka čepele                                                                                                                       62091            …
                                 mm                                                                                                                               €                
                                        75                                                                                                                                         14,10     102
                                      102                                                                                                                                         11,80     101

Profesionální nůž

x
62091 102
Provedení
- Sportovní nůž se 75mm čepelí
- Bezpečnostní uzávěr: Čepel se po kompletním

rozevření zajistí
- Částečně ozubená čepel

62091 101
Provedení
- Vysoce kvalitní ocel, ostrá stabilní čepel, 

neklouzavý
- Bezpečná přeprava v pouzdře na pásek
Použití
Čistě a spolehlivě řeže dřevo, plasty a pod.

62091 102

Nůž na kabely

0
62095 103
Kabelový nůž na olovo nebo pracovní nůž
S dřevěnou rukojetí, pevný.

62095 104
Nůž na gutaperču
S dřevěnou rukojetí, pevný.

62095 105
1 čepel se škrabkou na drát, dřevěná rukojeť,
zavírací.

62095 106
Jednodílný nůž s plastovou střenkou, zavírací.

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

62095 108
S 2 čepelemi (malá čepel se škrabkou na drát),
hrotem a šroubovákem, plastová rukojeť, zavírací.

62095 109
Průmyslový nůž
Jednodílný nůž s černou nerozbitnou plastovou
střenkou. Nerezová, zavírací čepel s dvojitou
aretací.

62095 110
Průmyslový nůž s vlnitou čepelí
Jinak provedení jako 62095 109.

62095 111
S plastovou rukojetí, 1 čepelí, 
hrotem a šroubovákem, zavírací.

62095 113
Elektrikářský bezpečnostní nůž
S plastovou rukojetí, 1 čepelí, zavírací, s aretací.
Červená rukojeť, čepel s 2 zářezy k odstraňování
izolací z PVC kabelů.

62095 109 62095 110

62095 113

62095 103 62095 104

62095 105 62095 106

62095 107 62095 108

62095 111

                                                                                       
                                                             62095            …
                                                                     €                
                                                                         7,80     107
                                                                       12,00     108
                                                                       13,20     109
                                                                       13,20     110

                                                                                       
                                                             62095            …
                                                                     €                
                                                                         9,50     111
                                                                       14,30     113
                                                                                                   
                                                                                                   

                                                                                       
                                                             62095            …
                                                                     €                
                                                                         2,90     103
                                                                         4,70     104
                                                                         4,75     105
                                                                         6,90     106

62094

62091

62095

62091 101
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Nůž na kabely Secura
-
Provedení
Nastavitelná hloubka řezu, samočinné přestavení
nože na kruhový a podélný řez.
Použití
K odstraňování izolací a pláštů všech běžných
kabelů kruhového průřezu.

62098 101
Náhradní nůž v rukojeti. Speciálně pro kabely do
vlhkých prostorů. Pro kabely o Ø 4-16 mm.

62098 102
Pro kabely o Ø 8-28 mm.

62098 103
S hákovou čepelí. Náhradní nůž v držadle. Speciálně
pro kabely pro vlhké prostory. Pro kabely o Ø 8-28 mm.

62098 101-102

                                                                                                                                                                                        
      pro kabely o Ø                                                                                                                               62098            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                         4 - 16                                                                                                                                                  11,30     101
                         8 - 28                                                                                                                                                  11,30     102
                         8 - 28                                                                                                                                                  12,20     103

62098 103

Odizolovací nůž

0
Provedení
Nastavitelná hloubka řezu, samočinné přestavení nože
na kruhový a podélný řez. Náhradní nůž v držadle.
Použití
Na odstraňování izolací a pláštů všech běžných
kabelů kruhového průřezu, zejména kabelů do
vlhkých prostorů.

62100 101-102
Bez předřazeného nože.

62100 103
Provedení
S hákovou čepelí a ochranným krytem. 
Použití
Podélný a kruhový řez.

62100 301
Náhradní nůž
Použití
Vhodný pro odizolovací nože, 
kat. č. 62100 101-103.

62100 301

                                                                                                                                                                                        
      pro kabely o Ø                                                                                                                               62100            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                         4 - 16                                                                                                                                                    9,70     101
                         8 - 28                                                                                                                                                    9,70     102
                         8 - 28                                                                                                                                                  10,70     103
          Náhradní nůž                                                                                                                                                    2,65     301

62100 101-102

62100 103

Nářadí na odstraňování opláštění

:
Provedení
Nastavitelná hloubka řezu o velikosti 0-5 mm,
oboustranně použitelná vyměnitelná čepel. 
Rukojeti z plastu, zesíleného skleněným vláknem.
Použití
K odstraňování všech izolačních vrstev kabelů 
o Ø od 25 mm . Vhodný na podélné a příčné řezy.

62102 102
Náhradní čepel

62102 101

                                                                                                                                                                                        
      pro kabely o Ø                                                                                                                               62102            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                            > 25                                                                                                                                               164,00     101
      Náhradní čepel                                                                                                                                               (45,40)     102

62102 102

Univerzální odstraňovač opláštění
-
Použití
K řezání do kruhu a k odstraňování izolací z kabelů
NYM o Ø 8-13 mm. Zvláště vhodný pro stísněná
místa (odbočné krabice, pojistkové skříně atd).

62106

                                                                                                                                                                                        
      pro kabely o Ø                                                                                                                               62106            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                      8 - 13                                                                                                                                15,50     101

Obvodový řezOtáčení nástroje pro
obvodový řez

Podélný řezNasazení nástroje pro
podélný řez

62098

62100

62102

62106

Nože │ Odizolovací nástroje │ Odstraňovače plášťů
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Odizolovací nářadí
-
Provedení
- Vedení kabelu pro snadné podélné řezy
- Vhodný pro energetické a ovládací kabely, 

datové kabely (CAT 5-7), koaxiály, ploché kabely, 
pružné vodiče, instalační vodiče

- Zdokonalená uzavírací pojistka 
s možností ovládání jednou rukou

- Ergonomické zaoblení rukojeti
- S délkovým zastavením přestavitelným 

pro praváky a leváky
- Zkoušeno TÜV/GS

Použití
K odizolování všech běžných kabelů s kruhovým
průřezem o Ø 4-15 mm (např. NYM 3 x 1,5 mm2

až 5 x 2,5 mm2). K odizolování plochých kabelů 
o šířce až 15 mm. K odizolování masivních vodičů
1,5 a 2,5 mm2. K odizolování pružných vodičů 
1,5- 50 mm2.

62101

                                                                                         
                      délka                                62101            …
                         mm                                       €                
                             130                                     19,90     101

62101

                                                                                                                                                                                        
       rozsah použití                                                                      délka                                                62107            …

         Ø mm                                                                                       mm                                                               €                
         0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8                                                           98                                                       27,80     101

                                                                                                                                                                                        
       rozsah použití                                                                      délka                                                62103            …
       Ø mm                                                                                       mm                                                       €                

         0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40                                                 98                                                       34,30     101
         0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,80                                                98                                                       34,30     102
         0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,80 / 1,00                                                98                                                       34,30     103

Odstraňovač plášťů Super

Odizolovací nástroj Micro

Přesný odizolovací nástroj

-
Provedení
- Vhodný pro 6 různých průměrů drátů s izolacemi 

z materiálů: Mylar®, Kynar®, Tefzel®, PVC a dalších
- Nastavitelný délkový doraz

Použití
V elektronice, telekomunikacích, počítačové
technice a v mnoha dalších oblastech.

62107

-
Provedení
- Bezpečné držení díky integrovaným 

neklouzavým částem rukojeti
- Blokování brání nekontrolovanému otevření

nástroje
- Nehrozí ucpání čepele zbytky kabelů
- Není nutné nastavovat čepel pro hloubku řezu
- Delší kabelové úseky je možno odizolovat pomocí

zařízení na podélný řez
- Konturovací čepel pro odizolování drátů 

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

- Dodatečná posuvná čepel s povrchem TiN
- Dodává se v tašce se sponou

Použití
Odizolovač k odstraňování pláštů všech běžných 
kabelů kruhového průřezu o Ø 8-13 mm. 
Odizolování různých typů kabelů, např. 
NYM 3 x 1,5 mm až 5 x 2,5 mm2. Vynikající pro
práce v odbočkových a rozdělovacích krabicích.

62108

                                                                                                                                                               62108            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                               28,80     101

Provedení
Snadné a přesné odizolování bez poškození vodiče.
Lehký a pohodlný. Možnost nastavení na 6 průměrů
drátu. Drát se zavede, držadla se stlačí, odstraní 
se izolace. Stupnice 50 mm s dílky po 1 mm 
a nastavitelnou délkovou zarážkou. 
Speciálně kalené čepele.

Použití
Pro PVC a podobné materiály.

62103

62103

62107

62108
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:
Provedení
- Inovativní, ergonomický design pistolové rukojeti

pro snadné naříznutí, stažení a podélné řezy
opláštění

- Kónicky zúžené konce nástroje pro lepší přístup 
v úzkých prostorech

- Odizolovací zařízení pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 
1,5 / 2,5 / 4 mm²

- Zjednodušené vkládání jednotlivých vodičů pro
odizolování díky polohovacím vložkám

- Pohodlné vkládání koaxiálních a datových kabelů
díky pomůcce v otvoru

- Vícesložková konstrukce s měkkým plastem 
Zóna pro pohodlnou manipulaci a bezpečné držení

- Pouzdro ze stabilního, skleněnými vlákny vyztuže-
ného plastu

Použití
Pro rychlé a přesné odstranění pláště a odizolování
všech běžných kabelů kruhového průřezu a kabelů
pro vlhké prostory (např. kabel NYM 3 x 1,5 mm² 
až 5 x 2,5 mm²), datových kabelů (např. twisted pair)
a koaxiálních kabelů.

Speciální nástroje / PSA

62.12 www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz62.12 a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Nářadí na pokládání
w
Provedení
Plast, s integrovacím tažný hákem 
a odjišťovací čepelí.

Použití
Pro kabely UTP a STP, průměr vodiče 0,4 až 
0,8 mm. K přiložení na lišty, krabice nebo pole. 
Stlačení a odstřižení kabelu v jednom pracovním
kroku. Stlačení bez odřezání je možné díky aretaci
řezacího zařízení.

62105

                                                                                                                                                                                        
              délka                                                                                                                                       62105            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    175                                                                                                                                                           46,90     101

62105

Nástroj k odstraňování opláštění a odizolování
-
62109 301
Secura Coaxi No. 1
Provedení
- Měkké části rukojeti a stupnice umožňují pohodlné

použití
- Díky dvoustupňovému odizolovacímu systému

nástroje se postupně odstraní vnější plášť 
i dielektrikum kabelu (tyto dva kroky jsou rozpo-
znatelné na první pohled díky barevně odlišeným
číslicím 1 a 2)

- Délku odizolování je možno dobře stanovit pomocí
vnitřní, barevně zvýrazněné stupnice

- Tato funkce je praktická zejména při pracích 
v nástěnných výstupních krabicích

- Spolehlivý uzavírací systém zjednodušuje každo-
denní použití i v náročných prostředích

- Bezpečný úchop při odizolování díky modrým
měkkým komponentům

Použití
Pro všechny běžné koaxiální kabely o Ø 4,8 až 
7,5 mm , stejně jako pro kabely RG 58U / RG 59U.

62109 302
No. 1 Cat
Provedení
- Nastavení hloubky řezu na příslušný průměr není

nutné, protože speciální poloha čepele perfektně
odečte tloušťku vnější izolace a umožní následné
naříznutí a odstranění fóliového stínění

- Odizolovací čepele mají povrchovou úpravu TiN
Použití
Pro datové kabely izolované s PVC (např. kabely 
Cat 5, Cat 6 nebo Cat 7, kabely typu twisted pair) 
o Ø 4,5 - 10 mm.

62109 301

                                                                                                                                                                                        
    rozsah použití                                  délka                                                                                       62109            …
    Ø mm                                                  mm                                                                                               €                
     4,8 - 7,5                                                      100                                                                                                    16,50     301
     4,5 - 10,0                                                    100                                                                                                    31,50     302

62109

62109 302

Univerzální odizolovací nástroj ErgoStrip (patent pending)62110

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   rozsah použití                                   délka           kabel kruhového           vodiče a kabelové        koaxiální kabely         datové kabely                                     62110            …
   Ø mm                                                   mm               průřezu Ø mm                   prameny 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           Cat 5-7, twisted pair (TTPTSTP)              29,80     100

62110

Odizolovací nástroje │ Nástroje k odstraňování opláštění
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              délka                                 drát                               kabel                                                        62115            …
                 mm                                 mm                                mm2                                                               €                
                    160                               1,1 - 4,8                                  0,5 - 6                                                                16,30     101

Odizolovací kleště

0
Provedení
Hlava leštěná do vysokého lesku, chromová, 
s nastavovacím šroubem a perem, rukojeti 
s těžkými, krytými dvousložkovými návleky.

62115

Chromované odizolovací kleště VDE

0
Provedení
Z chromvanadové oceli, leštěné do vysokého lesku,
chromované, s dvousložkovými rukojeťmi. Speciálně
přizpůsobené přísným bezpečnostním směrnicím
norem IEC 900, ČSN EN 60900 a VDE 0680/část 2.
Přímým nástřikem izolované rukojeti izolující do 1000 V.

62104

                                                                                                                                                                                        
              délka                                 drát                               kabel                                                        62104            …
                 mm                                 mm                                mm2                                                               €                
                    160                               1,1 - 4,8                                  0,5 - 6                                                                19,30     101

Odizolovací kleště

                                                                                                                                                                                        
              délka                                 drát                               kabel                                                        62112            …
                 mm                                 mm                                mm2                                                               €                
                    160                               1,1 - 4,8                                  0,5 - 6                                                                15,50     101

Odizolovací kleště VDE
Provedení
Leštěné, chromované, se samočinnou adjustací.
Lamelové nože se automaticky přizpůsobí obvodu
kabelu. Tlustostěnné plastové rukojeti s ochranou 
na ruce.

Kvalita
Speciální vanadová ocel.

                                                                                                                                                                                        
              délka                               kabel                                                                                                62116            …
                 mm                                mm2                                                                                                       €                
                    165                                  0,5 - 6                                                                                                             40,50     101

62116

62115

62104

62112

ß
Provedení
S černými rukojeťmi ergosoft. Chromované 
s vysokým leskem, se šroubem pro nastavení 
na průměr drátu nebo licny. Otvírací pružina.

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

62116

62112

Odizolovací kleště/kleště k odstraňování opláštění VDE

62114 101

                                                                                                                                                                                        
              délka                                                                                                                                        62114            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    160                                                                                                                                                           22,40     101
                  165                                                                                                                                        36,60     201

62114

:
62114 101
Provedení
- Chromovaná hlava
- Jednoduchá změna nastavení na požadovaný

průměr drátu nebo pramenu pomocí šroubu 
s rýhovanou hlavou a přítužné matice

- S otvíracím perem
- Pro jednožilové a vícežilové vodiče a vodiče 

s jemným drátem s plastovou nebo gumovou
izolací o max. Ø 5 mm příp. o průřezu vodiče 
10 mm²

- Rukojeti z tlustostěnných, dvoubarevných plášťů 
s ochranou před sklouznutím nad izolovanými
rukojeťmi

- Zkoušeno podle IEC DIN EN 60900
Kvalita 
Kovaná speciální nástrojová ocel, kalená v oleji.

62114 201
Provedení
- Zjednodušený přístup především u hluboce

uložených krabic pod omítkou díky úzkému tvaru
hlavy a optimálnímu úhlu břitu pro odstranění
kabelového pláště

- Snadné odstranění opláštění bez rizika poškození
kabelu díky kruhovému břitu s omezením hloubky

- Univerzálně použitelné: Přesné odizolovací otvory
pro vodiče o průřezu 1,5 a 2,5 mm²

- S bočním řezákem na řezání vodičů, drátů,
drobných šroubů a hřebíků

- Všechny břity dodatečně induktivně tvrzeny na cca
61 HRC: pro vysokou odolnost proti opotřebení

- O 30 % nižší hmotnost než u srovnatelných kleští
- Rukojeti s tlustostěnnými, dvoubarevnými víceslož-

kovými návleky
- Zkoušeno podle IEC DIN EN 60900
Použití
K rychlému odstraňování plášťů a odizolování všech
běžných kabelů s kruhovým průřezem a kabelů pro
vlhké prostory (např. kabely NYM).
Kvalita
Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji.

62114 201

62_HHW_Katalog_2016_CZ  18.11.16  11:35  Seite 62.13



Prezentační vozidlo systému HHW

Přijedeme k Vám!

Všechny výdejní systémy ComBee můžete 

zažít naživo a samozřejmě také řádně 

otestovat v našem prezentačním vozidle.
Poptávku zasílejte na email: hommel@hhw.cz 

Speciální nástroje / PSA

62.14 www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz62.14 a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

                                                                                                                                                                                        
       provedení                                      délka                                                                                        62113            …
                                                                 mm                                                                                               €                
         bez otvíracího pera                            200                                                                                                    42,20     301
         s otvíracím perem                              200                                                                                                    43,90     302

Elektroinstalační kleště VDE

:
Provedení
Leštěná hlava, ramena s plastovým potahem, 
břity dodatečně indukčně kalené. Tvrdost břitů
cca 60 HRC.
Použití
K odizolování, uchopování a ohýbání drátů, mačkání
koncových dutinek kabelů, ideální pro práce 
při instalacích kabeláže. Ke štípání měkkých, 
středně tvrdých a tvrdých drátů.
Kvalita
Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji.

62118 301
Provedení
S dvoubarevnými vícesložkovými návleky rukojetí.

Elektrikářské kleště
62118 101

                                                                                                                                                                                        
     odizolovací hodnoty                     do Ø drátu             do Ø drátu         délka                                62118            …
                               mm2         středně tvrdý mm               tvrdý mm            mm                                       €                
        0,5-0,75 / 1,5 / 2,5                                      2,5                             1,6             160                                     25,10     101
            0,5-0,75 / 1,5 / 2,5                                      2,5                             1,6             160                                     26,50     301

62118 301

:
Provedení
- Multifunkční kleště pro elektroinstalace
- Šroubový kloub: přesný chod kleští bez vůle
- Úzký tvar pro dobrou přístupnost
Použití
Na uchopování plochého i kulatého materiálu,
ohýbání, odstranění otřepu, štípání kabelů, 
odizolování a krimpování koncových dutinek.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel speciálně zušlechtěná, 
kovaná, kalená v oleji.

Jedny kleště, šest funkcí:
- Hladké uchopovací plochy na hrotu pro bezpečné

uchopení jednotlivých kabelů bez jejich poškození,
profilované uchopovací plochy a hořákový otvor 
k uchopování plochých a kulatých materiálů

- Výrazná vnější hrana na čelisti k práci v podomítko-
vých zásuvkách a odstraňování otřepu u průchodo-
vých otvorů

- Otvory pro odizolování vodičů 0,75–1,5 mm2

a 2,5 mm2

- Krimpovací hnízdo na koncové dutinky 0,5–2,5 mm2

- Kabelové nůžky s přesnými břity (indukčně kalené)
na měděné a hliníkové kabely do 5 x 2,5 mm2 / 
Ø 15 mm

- Zkoušeno po kusech podle VDE DIN EN 60900

62113 301

Trojité kleště
ß
Provedení 
Ploché, odizolovací a mačkací kleště v jednom.
Hlava leštěná a chromovaná.

Použití 
K odizolování, uchopení a ohnutí drátu, odstřihnutí
drátu, stlačení koncových dutinek kabelů 
a kabelových ok a mnoho dalších použití. 

62119 

                                                                                                                                                                                        
      délka            pracovní rozsah                                                                                                        62119            …
         mm                              Ø mm                                                                                                               €                
           160                               1,6 - 2,5                                                                                                                      19,90     101

62118

62113

62119

Kleště
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Provedení
- Ergonomické a neklouzavé dvousložkové návleky

rukojetí
- Malá uchopovací šířka
- Made in Germany
Použití
Speciální kleště s délkovým dorazem pro kvalitní
odizolování a odstraňování opláštění všech elektric-
kých jednožilových a vícežilových kabelů o průřezu
od 0,03 do 16 mm2, bez poškození kabelů. Lze je
použít nezávisle na pevnosti izolačního materiálu.
Nedochází k rozmáčknutí nebo deformaci konců
kabelů díky speciální metodě řezání. Vyměnitelné
tvarové nože pro různé průřezy kabelů. Možné 
i specifické zvláštní rozměry. Automatický návrat
odizolovacích nožů do výchozí polohy. 

62124 201
Použití
Pro teflonem® izolované kabely o průřezu 
0,03-2,08 mm2 s kabelovým kanálem.
Odizolovaná místa 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 teflonem® izolované kabely 2,5-10,0 mm2.
Odizolovaná místa Ø 4,45 mm, 3,50 mm, 2,70 mm,
2,30 mm.

62124 203
Použití
Pro licny DIN, 0,14-6,0 mm2.
Odizolovaná místa Ø 0,70 mm / 1,35 mm, 
1,70 mm / 2,30 mm, 2,70 mm / 3,50 mm.

Odizolovací kleště
62124

                                                                                                                                                                                        
              délka                                                                                                                                       62124            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    200                                                                                                                                                        145,00     201
                    200                                                                                                                                                        145,00     202
                    200                                                                                                                                                        145,00     203

Odizolovací kleště
62126 201+301
Provedení
Se štípačkou kabelů a délkovým dorazem. 
Pouzdro z polyamidu se skleněnými vlákny, kovové
části ze speciálně kalené oceli, lamelové nože se
automaticky přizpůsobí příslušnému průřezu vodiče.
S třístupňovým nastavením tloušťky izolace: 
silná-normální-tenká. Předem nastavitelné prostřed-
nictvím délkového dorazu 3-18 mm. Celková délka
200 mm, hmotnost cca 150 g.

Použití
Pro vodiče a licny s PVC izolací.

62126 202+302
Náhradní nůž ke kat. č. 62126 201+301.

62126 301

                                                                                                              0                           ß               
                                                            pracovní rozsah                                62126            …              62126            …
                                                                                mm2                                                                  €                                      €                
       kleště                                                                 0,08 - 6                                     59,50     301                                             

         kleště                                                               0,03 - 10                                                                                 53,00     201
         náhradní nůž                                                                -                                     22,80     302                                             
         náhradní nůž                                                                -                                                                                 22,40     202

62126 201

w
Provedení 
- První odizolovací kleště, které se samostatně

nastaví podle průřezu a tloušťky izolace
- Patentované automaticky se nastavující 

odizolovací kleště  – Multistrip 10 –

Použití 
Vhodné pro jednožilové a vícežilové kabely s PVC
izolací a celou řadu speciálních izolací, integrovaný
břit na štípání kabelů.

Automaticky se nastavující odizolovací kleště
62127

                                                                                                                                                                                        
              délka                                                                                                                                       62127            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    195                                                                                                                                                         113,00     201

62124

62126

62127

Odizolovací kleště62123

:
Provedení
- S vyměnitelnými noži pro čtyři resp. šest různých

průřezů vodičů
- Bez poškození vodiče díky precizně broušeným

tvarovým nožům, šetrně jsou odizolovány i licny 
s jemnými dráty 

- Svěrací čelisti pevně drží drát během odizolování

- S nastavitelným délkovým dorazem pro stejné
délky odizolování při sériové práci

- Tlačná pružina vrací kleště zpět do výchozí pozice
- S plastovými návleky rukojetí
- Kleště černě lakované
- AWG 20-19/17/15/13/11/10
Kvalita
Těleso kleští: Hliník. 
Nůž: Speciální nástrojová ocel kalená v oleji.

                                                                                                                                                                                        
              délka                                         oblast použití                                                                        62123            …
                 mm                                                        mm2                                                                               €                
                    180         0,5-0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0                                                                             (278,00)     201

62123
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                                                                                                                                                  Náhradní nůž                
       typ                       pracovní rozsah           délka           hmotnost        62128            …              62129            …
                                                       mm2              mm                         g                €                                      €                

         Stripax® Mini                        0,08 - 1                135                        110          68,00     101                 27,00     101
         Stripax® RD                        0,08 - 10                190                        155          79,00     102                 37,80     102
         Stripax® ULtimate                0,14 - 6                190                        155        105,00     104                                             
         Stripax® ULtimate XL         2,5 - 10                190                        175        123,00     105                                             
         Stripax® 16 RD                     6,0 - 16                190                        155        135,00     103                                             

Odizolovací kleště

62129 10262129 101

62128 103

62128 101

62128 102

Automatické odizolovací kleště

:
Provedení
Z pevného, skleněnými vlákny vyztuženého plastu 
s ergonomickou zónou z měkkého plastu na rukojeti.
Kompaktní konstrukce, velmi pohodlná obsluha také
na těžko přístupných místech. Samočinně 
se přizpůsobí průřezu vodiče, s kleštěmi na štípání
měděných a hliníkových vodičů do max. 2,5 mm2.
Možná práce v sérii díky nastavitelnému délkovému
dorazu 6-18 mm pro stejnou délku odizolování. 
Nůž lze snadno vyměnit.

Použití
Pro všechny běžné průřezy kabelů. Vhodné 
pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče 
s jemnými dráty průřezu 0,2 - 6,0 mm2 se 
standardní izolací.

62142

                                                                                                                                                                                        
    pracovní rozsah                       délka                hmotnost                                                                62142            …
                        mm2                          mm                              g                                                                       €                
                     0,2 - 6,0                             180                             151                                                                         28,60     101

62128 - 62129

62142

62128 104

62128 105

Odizolovací kleště │ Štípací kleště na kabely

Z
62128 101
Mini-Stripax®

Provedení
- Délka odizolování nastavitelná pomocí dorazu
- Automatické otevření svěracích čelistí po odizolo-

vání
Použití
K odizolování a štípání vodičů 0,08 ... 1 mm² (~AWG
28 ... 18) do maximálního Ø 1,3 mm, vodiče 
s jemnými dráty a masivní vodiče s PVC izolací.

62128 102
Stripax® RD
Provedení
- Odnímatelné návleky rukojetí
- Volitelné částečné odizolování
- Délka odizolování do 25 mm
- Personalizované značení
- Automatické otevření svěracích čelistí po dokonče-

ní procesu odizolování
- Snadná výměna kazet s noži
- Dvojitě izolovaný kabel ve dvou pracovních krocích

bez zvláštního nastavení
- Technika lamelových nožů znamená: Vodič je

sevřen, nože se automaticky nastaví na tloušťku
izolace, izolace je odstraněna

Použití
Pro odizolování a štípání vodičů s jemnými dráty 
a masivních vodičů s PVC izolací o průřezu 0,08...
10 mm² (~AWG 28... 7). Zpracování vícežilových
vodičů, u tenkých plochých páskových vodičů
dokonce i několik vodičů v jednom pracovním kroku. 

62128 104
Stripax® ULtimate 
Provedení
- Délka odizolování do max. 25 mm
- Dvojitě izolované kabely ve dvou pracovních

krocích bez speciálního nastavení
- Automatické otevření svěracích čelistí 

po odizolování
- Personalizované značení s přístrojovým 

značkovačem ESG
- Bez poškození kabelů díky speciálním tvarovým

nožům
Použití
Zvláště vhodné pro kabely specifikované UL. 

Pro odizolování a štípání vodičů s jemnými dráty 
a masivních vodičů s izolací bez obsahu halogenů 
o průřezu 0,14 ... 6 mm² (~AWG 26 ... 10) 

62128 105
Stripax® ULtimate XL 
Provedení
- Odizolování a štípání téměř všech nehalogenových

izolačních materiálů, jako jsou UL vodiče nebo
vodiče podobné UL s tvrdší nebo hladší izolací, 
v rozsahu průřezů od 2,5 ... 10 mm²

- Díky tomu nejsou překážkou ani pevné materiály
opláštění z PUR, používané na vodičích snímačů 
a aktorů o průměru 4,1 mm až 7,2 mm

- S automatickým samočinným nastavením
- 3-stupňová funkce částečného odizolování 

(délka odtahu: 3, 5 a 10 mm)
- Bez roztřepení na jednotlivé vodiče
- Nastavitelné na nejrůznější tloušťky izolací
Použití
Optimálně dimenzované pro typické oblasti použití,
jako je zpracování řídicích vodičů, zemnících
kabelů, připojovacích vodičů motorů a vodičů
energetických sběrnic, hliníkových kabelů pro lehké
stroje a k odstraňování opláštění kabelů snímačů 
a aktorů.

62128 103
Stripax® 16 RD
Provedení
- Automatické otevření svěracích čelistí 

po dokončení odizolování
- Snadná výměna kazet s noži
- Dvojitě izolované kabely ve dvou pracovních

krocích bez zvláštního nastavení
- Odnímatelné návleky rukojetí
- Volitelné částečné odizolování
- Délka odizolování do 25 mm
- Personalizované značení
- Štípání průřezů do max. 6 mm²
- Bez poškození vodičů díky speciálním tvarovým

nožům
Použití
Pro odizolování a štípání vodičů z jemných drátů 
a masivních vodičů s PVC izolací o průřezu 
6...16 mm².

62129
Náhradní nůž
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Odizolovací kleště
-
62130 201
Provedení
- Ergonomické a automatické odizolovací kleště

pro masivní a pružné vodiče a licny o průřezu 
0,2 - 6,0 mm2 (AWG 24-10)

- Není nutné nastavení průřezu kabelu
- Vhodné pro kabely s izolacemi z PVC a jiných

materiálů
- Speciální snímací systém a tudíž žádné 

poškození vodičů
- Nastavitelný délkový doraz 6-15 mm pro 

stejnoměrná sériová odizolování
- Dobře umístěné, vně ležící boční štípací kleště 

pro vodiče do max. 2,5 mm2

- Tělesa kleští s rukojeťmi z polyamidu, zesíleného
skleněnými vlákny, s dlouhou dírou na spodním
konci pro případné upevnění

- Zkoušeno TÜV/GS
Použití
Pro rychlé a přesné odizolování i na těžko přístup-
ných místech. Elektrotechnický průmysl, 
elektrotechnika, automobilový průmysl.

62130 202
Provedení
- Automatické odizolovací kleště k odizolování

kombinovaných vodičů při připojování 
rozdělovacích skříní typu senzor-aktor

- Libovolná délka odizolování
- Není nutné nastavení na průřez kabelu
- Vyměnitelné čepele
- Zkoušeno TÜV/GS
Použití
K odizolování nehalogenových vodičů senzor/aktor 
s vnějším pláštěm z PUR nebo PVC a vícežilovou
strukturou kabelu, např. senzorické kabely od 
Ø 4,4 mm, stíněné a nestíněné. Pro použití 
v řemeslných dílnách a průmyslu.

62130 201

                                                                                                                                                                                        
    pracovní rozsah                       délka                hmotnost                                                                62130            …
                        mm2                                    mm                              g                                                                       €                
                     0,2 - 6,0                         165                               91                                                                         18,90     201
                  4,4 - 7,0                         166                             125                                                                 89,50     202

62130

62130 202

                                                                                                                                                                                        
                                                              délka                                   řezný výkon                                62132            …
                                                                 mm           kabely Cu + Al Ø mm/mm2                                       €                
         štípací kleště                                       250                                                 32/240                                   166,00     101
         štípací kleště                                       280                                                 52/380                                   223,00     102
         štípací kleště VDE                              250                                                 32/240                                   187,00     201
         štípací kleště VDE                              280                                                 52/380                                   249,00     202
         náhradní nůž                                       250                                                 32/240                                   (41,10)     103
         náhradní nůž                                       280                                                 52/380                                  (71,00)     104

                                                                                                                                                                                        
       typ                                         délka                   řezný výkon                                                        62131            …
                                                         mm                              Ø mm                                                               €                
         Evo Shark                                    180                                        18                                                                32,10     100
       Shark                                             230                                        25                                                                55,50     102

Štípací kleště na kabely
x
Provedení 
Jednoruční ovládání, induktivně kalené břity,
dodatečně adjustovatelný šroubový kloub. 
Komponenty řezané laserem.
Použití  
Pro štípání měděných a hliníkových kabelů bez
ocelového jádra. 

Kvalita 
Speciální uhlíková ocel. 

62131 100

62131 102

Štípací kleště na kabely, patentované

:
Provedení
Jednoručné ráčnové štípací kleště s 2-stupňovou
automatikou a vyměnitelnými výkyvnými noži.
Rukojeti se silnými plastovými návleky. Optimální
převod páky. Štípání kabelů s minimální silou.
Štípají hladce a čistě bez mačkání kabelů. 
S ochranou proti přiskřípnutí, štípání 
přesným výbrusem.
Použití
Ke štípání měděných a hliníkových kabelů, 
jednožilových a vícežilových, i v stísněných 
podmínkách.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel v zvláštní jakosti.

62132 201+202
Provedení
Provedení VDE, izolované, s dvoubarevnými
vícesložkovými návleky rukojetí.

62132 103+104
Náhradní nůž

62132 201-202

62132 102

62132 103

62132 104

62132 101 

62131

62132
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Štípací kleště na kabely

:
Provedení
- Kalené břity s přesným výbrusem řežou hladce 

a čistě, aniž by mačkaly kabel
- Návlek pevného ramene s ploškou pro opření 

při stříhání
- Stříhají měděné a hliníkové kabely až do průměru

60 mm v jednoručním i dvouručním režimu
- Inovativní třírychlostní pohon ozubeným

věncem se silným převodem pro snadné řezání 
v jednoručním i dvouručním režimu

- Snadná manipulace díky nízké hmotnosti 
a kompaktní konstrukci.

Použití
K stříhání Cu a Al kabelů, jednovodičových 
a vícevodičových. Nevhodné na ocelový drát 
a ocelová lana.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel v zvláštní jakosti,
kovaná, kalená v oleji.

62154 101
Provedení
Ramena se silnými dvoubarevnými 
vícesložkovými návleky s protiskluzovou ochranou.

62154 201
Provedení
Ramena se silnými dvoubarevnými vícesložkovými
návleky s protiskluzovou ochranou. Zkoušeno 
po kusech podle VDE DIN EN 60900.

62154 101

62154 201

                                                                                                                                                                 VDE                
                      délka                           řezný výkon                                      62154            …                62154            …
                         mm            Cu + Al kabely Ø mm                                              €                                       €                
                             320                                                 60                                          275,00     101                 303,00     201

62154

:
Provedení 
Jednoručné ovládání, kalené břity, s ochranou proti
sevření a nastavitelným šroubovým kloubem. 
Štípají hladce a čistě bez mačkání kabelů.
Použití  
Pro štípání měděných a hliníkových kabelů bez
ocelového jádra. Univerzální k řezání 
a odstraňování izolací.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel speciální jakosti,
kovaná, kalená v oleji.

62138 101 
Provedení
Nástroj brynýrovaný, rukojeti s plastovými návleky. 

62138 103 
Provedení
Nástroj pochromovaný, rukojeti s dvoubarevnými
vícesložkovými návleky. 
Zkoušeno VDE podle DIN EN 60900.

62138 106
Provedení
S dvojitým břitem, nástroj pochromovaný, 
rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými návleky. 
Zkoušeno VDE podle DIN EN 60900.

Poznámka:
Díky rozdělení procesu štípání na předštípnutí
(izolovací plášť v přední oblasti břitů) a doštípnutí
(vodič v zadní oblasti břitů) je možno jednou rukou
štípat i kabely do Ø 20 mm.

Kabelové nůžky
62138 101

62138 103

62138 106

                                                                                         
         délka              řezný výkon         62138            …
            mm                Ø mm/mm2                 €                
               165                          15 / 50            21,60     101
     VDE 165                          15 / 50           34,90     103
     VDE 200                          20 / 70           44,30     106

Kabelové nůžky VDE

62140

                                                                                                                                                                                        
               délka                          řezný výkon                                                                                        62140            …
                  mm                            Ø mm/mm2                                                                                               €                
                     180                                          18/50                                                                                                    35,00     201
                     220                                          25/70                                                                                                    44,50     202

0
Provedení
- Zahnutá hlava pro optimální viditelnost a šetrný

přístup k zápěstnímu kloubu
- Vypouklé tažné rameno pro bezpečné držení 

i u velkých průřezů
- Otevírací pružiny a nahoře uložená aretace
- Pochromovaná hlava, dvousložkové VDE návleky

rukojetí s ochranou proti sklouznutí
- Provedení VDE podle DIN EN 60900.

Použití
Pro měděné a hliníkové kabely. 
Nevhodné pro ocelový drát.

62140

62138

Štípací kleště │ Kabelové nůžky
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Provedení 
- Nastavitelné, s pružinou
- Rukojeti s plastovými návleky, červené
Kvalita 
Nerezavějící ocel. 62133 101

                                                                                                                                                                                        
              délka                           řezný výkon                        hmotnost                                                62133            …
                 mm                             Ø mm/mm2                                      g                                                       €                
                    165                                           12/10                                      109                                                       21,00     101
                  134                                               -                                    64                                                 15,90     102

62133 102

Univerzální kabelové nůžky62133

Kabelové nůžky

                                                                                                                                                                                        
              délka                         Cu + Al kabel                                                                                        62134            …
                 mm                             Ø mm/mm2                                                                                               €                
                    165                                           10/24                                                                                                    15,70     100
                    230                                           16/50                                                                                                    40,50     101

62134 101

62134 100

62134

Provedení
- Kalené břity s přesným výbrusem
- Žádné mačkání, nízká míra deformace kabelu
- Ochrana proti sevření chrání před poraněním

rozmačkáním prstů
- Adjustovatelný šroubový kloub
- Těleso nůžek: Chirurgická ocel, nerezavějící,

kalená na vzduchu
- Rukojeti: Plast, rázuvzdorný

Poznámka:
Nehodí se pro ocelový drát a tvrdě tažené měděné
vodiče.

62134 100
- Leštěná hlava, rukojeti s plastovým nástřikem
- S otvírací pružinou a rohatkou se západkou
Použití
K štípání kabelů o Ø 10 mm / 24 mm2.
Kvalita
Břity z nerezové oceli, kalené v oleji a popouštěné.

62134 101
- Leštěná hlava, izolované rukojeti s plastovým

nástřikem, zkoušeno VDE podle DIN EN 60900,
1000 V

- Díky velkému převodu snadný řez i při 
jednoručním ovládání

Použití
Pro měděné kabely do 16 mm2, vícežilové do 
50 mm2 a s jemnými dráty do 70 mm2. Pro hliníkové
kabely vícežilové 70 mm2.
Kvalita
Nerezová speciální ocel, 
kalená a popuštěná.
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Kabelové nůžky
ß
Provedení
Bez převodu, speciální nástrojová ocel, kovaná
řezací hlava, broušené břity, adjustovatelný 
šroubový kloub, ramena z hliníkových trubek,
práškově lakované s plastovými návleky.

Použití
K štípání měděných a hliníkových kabelů 
bez ocelového jádra.

                                                                                                                                                                                        
              délka                           řezný výkon                hmotnost                                                        62137            …
                 mm                             Ø mm/mm2                                   cca kg                                                               €                
                    500                                        27/150                              1,0                                                                94,00     101

62137

Štípací kleště na kabely 
n
Provedení
Obouručné ovládání, velký rozsah stříhání, páková
ramena s možností prodloužení, řezná hlava
vyměnitelná.

Použití
K štípání měděných a hliníkových kabelů 
do Ø 38 mm. Též pro vodiče s jemnými dráty
např. VDE 0295 třídy 5. Nevhodné k štípání oceli
nebo ocelového drátu.

                                                                                                                                                                                        
              délka                           řezný výkon                hmotnost                                                        62139            …
                 mm                            Ø mm/mm2                            kg                                                               €                
                    930                                        38/450                              4,2                                                              197,00     102

62139

62137

62139

62135 103-104
w
Malé kabelové nůžky
Provedení 
- Brynýrovaná hlava
- Stabilní plastové rukojeti
- Jednoručné ovládání
- Made in Germany
Použití 
Kabelové nůžky k štípání jednožilových a vícežilových
kabelů a kabelů z jemného drátu z hliníku nebo mědi.
Lehký a čistý řez. Díky speciálnímu tvaru břitů nehrozí 
mačkání nebo deformování kabelů. Nevhodný pro
ocelový drát. Vhodný pro drátěná lana a tvrdě tažené
měděné vodiče.

62135 103
S jednoduchým břitem.

62135 104
S dvojitým břitem s předštípnutím a finálním
štípnutím (1. a 2. břit).

Poznámka:
(1) Předřezání:Díky použití předního břitu zůstává
šířka ramen ergonomická i v případě štípání 
kabelů o větších průměrech.

(2) Dokončující řez:V případě nutnosti nasazení
větší síly je možné posunutí do profilu na kloubu.
Předštípnutí vepředu, finální přeštípnutí vzadu.

6135 201-202
ß

Štípací kleště na kabely s ráčnou
Provedení
- Brynýrovaná hlava nůžek
- Broušené břity
- Teleskopická ramena z eloxovaných hliníkových

trubek 
- S dvousložkovými rukojeťmi
- Délka ramen je nastavitelná v několika stupních
- Otevření nůžek je možné v každé poloze stříhání
- Optimální řezný výkon díky ráčnovému principu
- Použití i v stísněných prostorových podmínkách 

a přes hlavu
Použití
K štípání měděných a hliníkových jednožilových 
a vícežilových kabelů a kabelů z jemných 
drátů. I pro kabely s plechovým 
opláštěním. Nevhodné pro drátěná lana 
nebo ocelové dráty.

(2)(1)

62135 104

62135 103

                                                                                                                                                                                        
              délka                           řezný výkon                hmotnost                                                        62135            …
                 mm                             Ø mm/mm2                              cca kg                                                               €                
                    170                                           15/50                              0,2                                                                33,50     103
                    200                                          20/70                              0,3                                                                54,00     104
         630 - 830                                        60/740                              3,9                                                              525,00     201
         680 - 880                                      100/960                              5,0                                                           (615,00)     202

Kabelové nůžky/Štípací kleště62135

62135 201

Nůžky na drátěná lana

62179 103

                                                                                                                                               
              délka                tloušťka drátu                                                      62179            …
                 mm                        max. mm                                                              €                
                    190                                           7                                                           (35,00)     101
                    500                                         12                                                           (84,50)     103

0
62179 101
Provedení
- Stříhající břit stříhá lana z jemných drátů
- S uvnitř uloženou pružinou, leštěná hlava 

dvousložkové rukojeti.

62179 103
Provedení
- Stříhající břit stříhá drátěná lana a kabely
- Rukojeti z ocelových trubek s ergonomickými

plastovými návleky.

62179 101

62179

Kabelové nůžky │ Štípací kleště na kabely │ Nůžky na drátěná lana │ Boční štípací kleště │ Nůžky „pelikán“
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       typ                                                         délka       drátěné lano          Cu + Al kabely              do Ø drátu              do Ø drátu                                                   62151            …
                                                                         mm             do Ø mm          do Ø mm/mm2             střední mm           piánový mm                                                          €                
         nůžky na drátěná lana                                190                              6                               7/10                                  4                              2,4                                                           32,00     102
         nůžky na drátěná lana a kabely              600                            14                          14/150                                  9                                   -                                                      (237,00)     104

                                                                                                                                                                                        
       typ                                 délka       délka řezu        šířka řezu        hloubka řezu                        62144            …
                                                mm                  mm                   mm                        mm                               €                
         Nůžky „pelikán“               280                     110                            -                                  -                            96,50     101
         Vysekávací kleště            250                           -                        16                              32                            59,50     201

62151 104

Nůžky na drátěná lana a kabely

:
Provedení 
Leštěná hlava, rukojeti s plastovými návleky, 
s otevírací pružinou. S broušenými plochami. 
Břity navíc indukčně kalené.

Použití 
Speciálně pro štípání optických kabelů 
(světlovodů). 
Kvalita 
Vanadová elektroocel, kalená a popouštěná 
v oleji. 

                                                                                                                                                                                        
              délka                                                                                                                                        62141            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    160                                                                                                                                                           21,50     105

62141

:
62151 102
Nůžky na drátěná lana
Provedení
- Leštěná hlava, rukojeti potažené plastem
- Vynakládání malé síly díky velkému převodu
- S dvěma lisovacími profily pro koncovky krytek

bovdenů a koncovky bovdenů
- Ergonomická, štíhlá konstrukce a uvnitř uložená

rozvírací pružina
- Šroubový kloub pro přesné vedení nože, 

nastavitelný
- Dvojí funkce: Čistý řez, precizní lisování
Použití
Štípají všechna drátěná lana, i s vyšší pevností,
například kord na pneumatiky, čistě a bez rozštěpení.
Kvalita
Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná,
kalená v oleji. Tvrdost břitů cca 64 HRC.

62151 104
Nůžky na drátěná lana a kabely
Provedení
- Leštěná hlava, rukojeti potažené plastem
- Vynakládání malé síly díky velmi velkému 

převodu
- Pravoúhlé řezné hroty umožňují oddělení 

jednotlivých pramenů lana
- Šroubovaná řezací hlava, vyměnitelná
Použití
Na drátěná lana a ocel kruhového průřezu, jako i na
měděné a aluminiové kabely. Vhodné k oddělování
lan venkovního vedení s drátem k odlehčení tahu.
Kvalita
Řezací hlava ze speciální nástrojové oceli
zvláštní jakosti, kalená v oleji. Těleso nůžek 
z hliníku, velmi pevné.

Nůžky „pelikán“/Vysekávací kleště
62144 101
ß
Nůžky „pelikán“
Provedení 
S dosedací plochou pro plastové desky a kabelové
kanály a s dosedací plochou pro plastové trubky.
Velmi dobře stříhají až do špičky nůžek. Stále stejná
síla po celé délce díky optimálnímu pákovému
převodu. Ergonomický tvar držadel, dobrá manipula-
ce. Červené plastové rukojeti.
Použití 
K řezání plastových desek, trubek, soklových lišt 
a kabelových kanálů bez otřepů.  
Kvalita 
Brynýrované, vyměnitelné řezací nože z kalené
speciální oceli. 

62144 201
w
Vysekávací kleště
Provedení
Kompaktní konstrukce, jednoduchá manipulace.
Kleště se otvírají samočinně. Řezací hlava ze
speciální nástrojové oceli. Povrch brynýrovaný,
červené plastové rukojeti. Lehký, tažený střih
(nůžkový princip). Čisté řezné hrany, přesné řezání
gumové manžety na soklové liště.
Použití
K vysekávání výřezů z plastových krytů pro 
elektrické a sanitární instalace.

62144 101

62144 201

62151 102

62151

62144

Boční štípací kleště na optické kabely62141
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Speciální nástroje / PSA
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

                                                                                                                                                                                        
       typ                         rozsah lisování                       délka                hmotnost                                62147            …
                                                    Ø mm2                          mm                              g                                       €                
         PZ 4                                        0,5 - 4,0                             200                             430                                   183,00     100
         PZ 3                                        0,5 - 6,0                             200                             335                                   210,00     101
         PZ 16                                   6,0 - 16,0                             200                             380                                   196,00     102
       PZ 6                                 0,14 - 6,0                             200                             428                               205,00     103

Univerzální lisovací kleště
62145 101
Provedení
Se štípacími kleštěmi na drát, odizolovacími 
otvory a střihačem svorníků pro M 2,6 - M 5.
Použití
Na izolační koncovky:
- Červené 0,5 - 1 mm2,
- Modré 1,5 - 2,5 mm2,
- Žluté 4 - 6 mm2.

62145 102
Provedení
Štípací funkce, stříhací funkce pro šroubové čepy
2,6 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm a 5 mm. Krimpování
neizolovaných kabelových koncovek o průřezu 
1,5 - 6,0 mm2, odizolovací funkce PVC vodičů 
0,75 - 6,0 mm2, kleště na kabely. Délka 225 mm,
hmotnost 225 g.

62145 103
Provedení
Štípací funkce, krimpování izolovaných kabelových
koncovek o průřezu 0,5 - 6,0 mm2, stříhací funkce
pro šroubové čepy 2,6 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm 
a 5 mm. Krimpování neizolovaných kabelových
koncovek o průřezu 1,5 - 6,0 mm2, odizolovací
funkce pro PVC vodiče 0,75 - 6,0 mm2, kleště 
na kabely. Délka 240 mm, hmotnost  285 g.

62146 101
n
Provedení
Oválné lisování. Se štípacími kleštěmi na drát 
a odizolovacím nástrojem pro průřezy 0,5 - 6 mm2.
Lisování licen a kabelových izolací probíhá ve dvou
pracovních krocích. Délka 210 mm, hmotnost 190 g.
Použití
K odřezání šroubů M 2,6 - M 5.
Na izolační dutinky:
- Červené 0,5 - 1 mm2,
- Modré 1,5 - 2,5 mm2,
- Žluté 4 - 6 mm2.

62145 102

62145 103

62145 101

62146 101                                                                                                                                                     Klauke K10                
                                                                                                                       62145            …              62146            …
                                                                                                                               €                                      €                
                                                                                                                                        28,20     101                 69,50     101
                                                                                                                                        28,20     102                                             
                                                                                                                                        28,20     103                                             

Krimpovací kleště
Z
Provedení 
- Univerzální použití díky zavedení zepředu
- Krátká dráha páky
- Nucené zablokování garantuje kvalitní krimpování
- Možnost odblokování při případném 

chybném ovládání
- Jediná zápustka pro celý rozsah průřezů

Použití 
Pro koncové objímky (podle DIN 46228 T.1 a 4) 
s a bez plastového límce.

62147 100 62147 101

62147 102 62147 103

Kleště na koncové objímky

                                                                                                                                                                                          
              délka              rozsah stlačení                                                         62181            …              62182            …
                 mm                            Ø mm2                                                                 €                                      €                
                    145                            0,25 - 2,5                                                                  18,10     101                 19,90     101
                    180                          0,25 - 16,0                                                                  23,90     102                 26,40     102

62181
0
Provedení
- Vyznačené lichoběžníkové profily pro bezpečné 

stlačení objímky a vodiče

62181
Provedení
- Leštěná hlava
- Rukojeti ponorem potažené PVC

62182
Provedení
- Leštěná hlava
- Dvousložkové návleky rukojetí

62182

62145 - 62146

62147

62181 - 62182

Lisovací kleště │ Krimpovací kleště │ Kleště na koncové objímky
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Lisovací kleště pro koncové objímky
Provedení
Zápustkově kované, ramena s plastovými rukojeťmi.
Se štípacími kleštěmi na kabely.
Použití
Pro vytváření nepájených kabelových spojení 
na izolovaných a neizolovaných konektorech, 
kabelových okách a koncových objímkách 
s plastovým límcem a bez plastového límce.

62149 101

                                                                                                                                                                                        
              rozsah lisování                     délka                                                                                         62149            …
  koncové objímky mm2                        mm                                                                                                 €                
                           0,25 - 2,5                           155                                                                                                      21,80     101
                            0,5 - 16,0                           220                                                                                                      30,40     102
                             10 - 35,0                           220                                                                                                      33,10     103

62149 102

62149 103

Kleště na koncové objímky

:
62150 101+103
Použití
K lisování kabelových koncových objímek podle 
DIN 46228 část 1+4. Slisování v označených
lichoběžníkových profilech pro bezpečné 
spojení objímky a vodiče.
Kvalita
Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji.

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

61150 103
Provedení
- Leštěná hlava, izolované rukojeti s vícesložkovými

návleky, zkoušeno VDE IEC 60900 DIN EN
60900.

62150 102
Provedení
- Leštěná hlava, rukojeti s vícesložkovými návleky
- Devět zvláště hlubokých profilů s kónickými

bočními plochami.
Použití
K lisování kabelových koncových dutinek podle 
DIN 46228 část 1+4. Slisování v označených
půlkulových profilech pro bezpečné spojení
objímky a vodiče.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji.

62150 101

                                                                                                                                                                 VDE                
            rozsah stlačení        oblast použití         délka           počet                  62150            …      62150            …
koncové objímky mm2                       AWG            mm          profilů                          €                             €                
                  0,25 - 2,5                       23 - 13              145                     6                      20,90     101        23,00     103
                 0,25 - 16,0                         23 - 5              180                     9                      27,70     102                                    

62150 102

62150 103

Kleště na koncové objímky pro čelní lisování
ß
Provedení
Kvadratický profil krimpování se čtyřmi profilovanými
krimpovanými plochami. Čelní zasunutí kabelových
koncovek. Pohodlné pákové poměry, nastavitelný
přítlak, předvolba rozsahů krimpování prostřednic-
tvím nastavovací páky. Brynýrované, s ergonomic-
kými dvousložkovými rukojeťmi.
Použití
Lisovaná spojení kabelových koncovek vyhovující
normám DIN. Univerzální použití, snadná manipula-
ce i v stísněném prostoru. 62148 102

62148 101

                                                                                                                                                                                        
         kapacita                  kapacita                       délka                                                                        62148            …
                mm2                       AWG                         mm                                                                               €                
       0,08 - 10,0                          28 - 7                             190                                                                                130,00     101
       0,08 - 16,0                          28 - 5                             190                                                                                156,00     102

62148

62149

62150
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Krimpovací kleště Multicrimp s rýchlovýměnným systémem

                                                                                                                                                                                        
       typ                                         délka                                                                                               62153            …
                                                         mm                                                                                                       €                
         Uchopovací kleště                     180                                                                                                             15,60     201
         Ploché kulaté kleště                 220                                                                                                             15,60     202

ß
Provedení
- 5-dílné 
- S vyměnitelnými krimpovacími zápustkami,

v zásobníku
- Patentovaný úložný a výměnný systém
- S praktickou sponou na pásek 
- Jednoduchá výměna zápustek bez použití dalšího

nářadí
- Není potřebné vyvíjet velkou sílu rukou díky

optimálním pákovým poměrům

- Odblokovatelné nucené blokování pro spolehlivé,
nepájené elektrické krimpované spoje

- Vysoký komfort ovládání díky ergonomicky 
konstruovaným dvousložkovým rukojetím

Výstroj: 
- 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 spojovací články a neizolované konektory 
0,5 - 10 mm2.

62158

                                                                                                                                                                                        
             délka        hmotnost                                                                                                                 62158            …
               mm                      g                                                                                                                         €                
                  315                    850                                                                                                                               222,00     101

62158

Univerzální krimpovací kleště
Provedení
- S precizním radiálním zavíracím pohybem
- Přesnost díky speciálním geometriím profilů
- S uchycením pro štípací a odizolovací systém

Clip & Strip
- Integrované odblokovatelné nucené blokování 

k zajištění úplného lemu
- Ergonomicky konstruované měkké rukojeti 

s ochranou proti sklouznutí
- Malá vyvíjená síla rukou díky optimálnímu 

přenosu síly
- Kompletně vyrobené z vysoce pevné speciální

oceli, zvláště namáhané díly speciálně 
zušlechtěné.

Poznámka:
Štípací a odizolovací jednotku Clip & Strip je možno
dodatečně a bez nářadí zasunout do rukojetí.

62152 101
Použití
Izolovaná kabelová oka DIN, kolíková kabelová oka,
ploché konektory, ploché zásuvkové koncovky,
kulaté konektory, kulaté zásuvkové koncovky,
spojovací články a paralelní spojky.

62152 102
Použití
Neizolované ploché konektory a ploché dutinky pro
DIN zástrčné šířky F 2,8 / F 4,8 / F 6,3 / F 9,5 a pro
mnoho dalších elektrických kontaktů.

62152 101

                                                                                                                                                                                        
               pro průřezy kabelů                         oblast použití                                                                62152            …
                                        mm2                                                        AWG                                                                       €                
                                     0,50 - 6,0                                          20 - 10                                                                         93,50     101
                                     0,25 - 6,0                                          24 - 14                                                                         97,50     102

62152 102

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

Ruční lisovací kleště (krimpovací pákové kleště)
ß
Provedení
Pákový systém s odblokovatelným nuceným
blokováním. Ergonomicky tvarovaná plast. 
držadla k usnadnění  práce. Nastavitelný 
krimp. tlak.
Použití 
Pro krimpované spoje podle DIN.
Kvalita 
Speciální zušlechtěná speciální ocel.

62159 101
Pro neizolované ploché konektory.

62159 102
Pro neizolované ploché konektory. 
Lisování válečkem.

62159 103
Pro izolovaná kabelová oka a konektory. 
Oválné lisování, dvojité lisování.

62159

                                                                                                                                                                                        
                    rozsah                            rozsah                      počet                      délka                        62159            …
           použití mm2                   použití AWG                   lis. míst                          mm                               €                
                     0,3 - 2,5                                 24 - 14                                  2                             200                            64,50     101
                     0,5 - 6,0                                 22 - 10                                  3                             230                            64,50     102
                     0,5 - 6,0                                 22 - 10                                  3                             230                            64,50     103

62152

62159

Plastové uchopovací/ploché kulaté kleště

:
Provedení
- Kleště z plastu, zesíleného skleněnými vlákny
- Rukojeti se zónou z měkkého plastu pro bezpečné

uchopení
- Plná izolace snižuje riziko zkratu
- Necitlivé vůči magnetickým polím
- Zcela bezjiskrové

Použití
Pro použití na dílech vedoucích napětí 
do AC 1000 V a DC 1500 V.
Vynikající i pro použití v chemicky agresivních
prostředích.

62153 201
Použití
Pro montáž a uzamčení počítadel.

62153 201

62153 202

62153

Uchopovací kleště │ Ploché kulaté kleště │ Krimpovací kleště 
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Od nás dostanete vše najednou. 

Naplánujeme váš nový závod pomocí 
nejmodernějšího CAD softwaru indivi-
duálně a na míru dle vašich osobních 

potřeb. Rádi vám poradíme!  

Kontakt:
hommel@hhw.cz

ß-Zařízení provozu
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Krimpovací pákové kleště 
ß
Provedení
- Brynýrované
- Dvousložkové rukojeti pro vysokou bezpečnost

uchopení
- Malá uchopovací šířka umožňuje vysokou 

krimpovací sílu díky optimálním převodovým
poměrům

- Garantuje nepájené, elektrické spoje
- Spolehlivé krimpování s nuceným blokováním

(odblokovatelným)
- Kompaktní konstrukce, lehké provedení

62160 203
Pro neizolované konektory. 
Lisování s trnem.

62160 205
Pro neizolované ploché konektory. Lisování F.

62160 206
Pro izolované konektory. Lisování oválné.

62160 106
Pro izolovaná kabelová oka a konektory. 
Oválné lisování, dvojité lisování.

62160 208
Pro koncové dutinky. Lisování trapézové.

62160 210
Pro koaxiální konektory. Lisování šestihranné.

62160

                                                                                                                                                                                        
                        oblast použití                              počet                                                                        62160            …
                                       mm2                           lis. míst                                                                               €                
                          0,5 - 10,0                                           4                                                          107,00     203
                          0,50 - 6,0                                           3                                                          118,00     205
                          0,50 - 6,0                                           3                                                          107,00     206
                          0,50 - 6,0                                           3                                                          112,00     106
                          0,25 - 6,0                                           5                                                          107,00     208
               RG 58, 59, 62, 71                                           3                                                        (143,00)     210

62160

Info
Kat. č. Rozsah Profil Spojka Kapacita AWG Délka Hmotnost

mm2 mm g
0,5 - 1,0 / 1,5 - 2,5

62160 203 neizolované spojky 4,0 - 6,0 20 - 7 215 490
10
0,5 - 1,0

62160 205 neizolované ploché konektory 1,5 - 2,5 20 - 10 215 490
4,0 - 6,0
0,5 - 1,0

62160 206 izolované spojky 1,5 - 2,5 20 - 10 215 490
4,0 - 6,0
0,5 - 1,0

62160 106 izolované spojky 1,5 - 2,5 20 - 10 250 550
4,0 - 6,0
0,25 - 0,75 / 1,0 - 1,5

62160 208 koncové trubičky 2,5 / 4,0 23 - 10 215 490
6,0
SW 5,4

62160 210 koaxiální spojky SW 6,48 RG 58 / 59 / 62 / 71 215 490
SW 1,72
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

ß
Provedení
- Automatické krimpovací kleště na koncové 

dutinky kabelů
- Samonastavitelné na požadované 

koncové dutinky kabelů

- Boční zavedení dutinky do nástroje 
pro co nejjednodušší manipulaci

- Štíhlá konstrukce
- Stejnoměrné slisování dutinek
- 4-hranné krimpování
- Made in Germany

Krimpovací kleště (lisovací kleště)

ß
Provedení
- Automatické krimpovací kleště na koncové dutinky
- Samonastavitelné na požadované koncové dutinky

kabelů
- Boční zavedení dutinky do nástroje pro co nejjed-

nodušší manipulaci

- Štíhlá konstrukce
- Stejnoměrné slisování dutinek
- Šestihranné krimpování
- Made in Germany

62163

                                                                                                                                                                                        
                oblast použití                  oblast použití                      délka                                                62163            …
                                mm2                                AWG                         mm                                                       €                
                         0,08 - 16,0                                    28 - 7                            180                                                     129,00     102

Krimpovací kleště

                                                                                                                                                                                        
               rozsah použití                 rozsah použití                      délka                                                62164            …
                                mm2                                AWG                         mm                                                       €                
                         0,08 - 10,0                                    28 - 9                            180                                                     139,00     102

62164

Krimpovací kleště

0
Provedení
Pákový systém s odblokovatelným nuceným
blokováním. Ergonomicky tvarované plastové
rukojeti pro nenamáhavou práci. Nastavitelný
krimpovací tlak.

62740 101-102
Použití
Pro izolované a neizolované koncové dutinky.
Trapézové krimpování.

62740 106 
Použití
Pro izolovaná kabelová oka a konektory. 

                                                                                                                                                                                        
               rozsah použití                     délka                                                                                         62740            …
                                mm2                        mm                                                                                                 €                
                              0,5 - 6,0                           205                                                                                                      86,50     101
                            6,0 - 16,0                           205                                                                                                      87,00     102
                              0,5 - 6,0                           245                                                                                                      86,50     106

62740 101-102

62740 106

62163

62164

62740

Krimpovací kleště │ Sortiment koncových objímek │ Sortiment kabelových ok
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ß
Box se sortimentem koncových dutinek tvoří: 
- Samonastavitelné odizlovací kleště 

0,3 - 10,0 mm2

- Ruční lisovací kleště pro 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 odizolování a krimpování do 16 mm2. 
Pro izolované und neizolované koncové objímky. 
Univerzální pomocník pro odborníky v oboru.

                                                                                                                                                               62167            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                 273,00     301

Lisovací sortiment pro koncové objímky
62167

62167

Sortiment kabelových ok

Sortiment koncových objímek
Provedení
- Sortiment koncových objímek podle DIN
Box se sortimentem tvoří:
- Vždy po 500 kusech: 1,0/14, 1,5/14
- Vždy po 250 kusech: 0,5/14, 0,75/14, 

2,5/14, 4,0/17
- 100 kusů 6,0/20 
- Vždy po 50 kusech: 10,0/22, 16,0/24

62162 

                                                                                                                                                                                        
               rozsah použití                     rozměry         provedení                                    hmotnost       62162            …
                                mm2                            mm                                                                            g              €                
                            0,5 - 16,0           355 x 230 x 50          v plastovém víceúčelovém kufru            1200        99,50     101

Sortiment koncových objímek

0
Box se sortimentem tvoří: 
- Odizolovací kleště kat. č. 62126
- Krimpovací kleště kat. č. 62740 101
- Koncové objímek 
vždy po 500 kusech: 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 + 2,5
vždy po 250 kusech: 4,0 + 6,0 mm2

62760

                                                                                                                                                                                        
                       rozsah použití                       rozměry           hmotnost                                                62760            …
                                        mm2                              mm                         g                                                       €                
                                0,5 - 6,0              340 x 250 x 50                     1660                                                     238,00     101

Sady tepelně smršťovacích hadic
k
Provedení
- Provozní teplota 55 °C až 135 °C
- Smršťovací teplota od 120 °C
- Z polyolefinu
- Síťované zářením
- Samohasící
- Dodatečně doplnitelný kufr je ideálním 

vybavením pro montáž
- Sada univerzálních smršťovacích hadic, 

uspořádaných podle velkosti a barvy

62166 101

62166 102

Provedení
- Izolovaná kruhová kabelová oka, kolíková oka 

a oka s ouškem a kabelové koncovky podle DIN

Obsah:
- 12 druhů po 50 kusech

62165

                                                                                                                                                                                        
                       rozsah použití           provedení                                                                                   62165            …
                                        mm2                                                                                                                       €                
                                       0,5 - 6,0             v plastovém víceúčelovém kufru                                                          99,50     101

62162

62760

62165

62166

                                                                                                                                                                                        
       typ                                        obsah                provedení                                                               62166            …
                                                         kus                                                                                                       €                
         Sada Basic                                  220                  v kufru                                                                               49,00     101
         Sada Universal                           925                  v kufru                                                                             162,00     102
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

LED svítilny

Tužková LED svítilna

0
Provedení
- Malá a praktická
- Hliníkové tělo – extrémně robustní, kvalitní, 

s futuristickým designem
- Vysokovýkonná LED se speciálně vyvinutou

zaměřovací čočkou pro dokonalý efekt 
měsíčního světla

- Skvělá kombinace bodového světla a do dokona-
losti dovedených funkcí kapesní lampy – 
absolutně univerzálně použitelná

- Disponuje novým optimalizovaným spínačem 
s funkcí pevného spínače a tlačítka pro 
momentální sepnutí

- Tvaru svítilny přizpůsobená, standardizovaná
ocelová pružná spona bez ostrých hran je zárukou 
vynikajícího držení v každé kapse

- Spínač s optimalizovanou spínací funkcí 
1. Funkce tlačítka pro momentální sepnutí 
2. Funkce pevného zapnutí pro trvalé světlo 

(zacvaknutím)
- Zesílený, pogumovaný, rázuvzdorný a chráněný

spínač na konci svítilny pro každodenní použití 
v náročných podmínkách

- Vysokovýkonná LED, bílá
- Včetně 1 x Micro AAA/LR3 baterie
Použití
Optimální osvětlovací nástroj např. pro všechny
techniky a montéry nebo pro všechny domácí kutily.

62180

62180

                                                                                                                                                                                        
                      délka                           ø                  vhodné baterie                                                        62180            …
                  cca mm               cca mm                                                                                                          €                
                               96                            15                     1 x Micro (LR3)                                                                  6,90     101

Velká LED svítilna 3

62193

                                                                                                                                                                                          
         svět. tok                   LED                 čas svícení                délka                                                 62193            …
     lm (lumen)                počet                                  h            cca mm                                                         €                
                      60                           6                                       8                      160                                                         17,90     101

62193

Kapesní LED svítilna62194

0
Provedení
- LED svítilna z ABS (pouzdro) 

a polykarbonátu (čočka)
- S magnetickou kapesní sponou
- Včetně 3 x AAA baterií

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900 304. 62194

                                                                                                                                                                                        
           světelný tok                         LED                       délka                                                                62194            …
             lm (lumen)                      počet                   cca mm                                                                       €                
                             120                                  1                             160                                                                         15,40     101

Tužková/Gumová LED svítilna
Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

62168 401
Tužková LED svítilna
- Nerezové pouzdro
- Tlačítkový vypínač
- Ultrajasné LED světlo
- Se sponou na pouzdře
- Extrémně úsporná spotřeba
- Vč. baterií
Použití
Praktická diagnostická svítilna.

62168 201
Gumová LED svítilna
- S 1x 0,5 Watt LED a 3x bílými 

LED (superjasné)
- Tvořené z plastového jádra s gumovým pláštěm
- Životnost LED cca 100.000 hodin
- Ochrana před stříkající vodou
- Se závěsným prvkem 
- Vybavení bateriemi: 3x AA/Mignon/R6 
- Dosah světla: cca 30 m 
- Intenzita světla: cca 10 lumenů 
- Čas svícení: cca 70 hodin

                                                                                                                                                                                          
                      délka                hmotnost                vhodné baterie                                                        62168            …
                         mm                              g                                                                                                         €                
                             140                               21                  2 x Micro (LR3)                                                                    7,80     401
                          215                         142                  3 x Mignon (R6)                                                         11,20     201

62168 401

62168

62168 201

Provedení
- Malá a praktická
- Vždy ve vaší náprsní kapse
- 6 LED s velkou intenzitou světla
- Otočná magnetická spona
- Kolíkový tvar s kapesní sponou
- Včetně 3 x AAA baterií

Použití
Ideální k plošnímu svícení při převzetí zakázky 
a inspekcích.
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Kapesní svítilny MAG-Lite 

q
62169
Provedení
Velmi vysoká intenzita světla. Pouzdro z velmi
pevného leteckého hliníku. Pouzdro je uvnitř 
a zvenku anodizované pro maximální ochranu proti
korozi a spolehlivost. Ochrana proti stříkající vodě
díky O- kroužkům. Včetně rezervní žárovky 
v uzávěru.

Poznámka:
62169 201-202 v dárkovém balení s bateriemi.
Baterie viz kat. č. 39900.

62169 401 
Mag-Charger
Provedení 
Znovudobíjecí. 
Rozsah dodávky:
Kapesní svítilna, 6 V tyč. baterie, 12 V přípojka pro
zapalovač, 230 V eurosíťový zdroj, držák nabíječky,
2 desky pro uchycení.

62170 101
Provedení LED Mini-Mag-Lite.

62170 102-103
Provedení LED pro 2/D příp. 3/D tyčovou lampu, 
se životností až 10.000 hodin, dodáváno v kartonu.

62171 202 + 204
Náhradní žárovky
balení = 2 kusů.

62171 205
Náhradní žárovka
balení = 1 kus.

62172 202
Sklolaminátový nástavec
Pro Mini-Mag-Lite AA. délka 160 mm.

62173 202
Kožený závěs na pásek černý, 
pro Mini-Mag-Lite AA.

62169 401

62170 101

62169 204

62169 202

                                                                                                              halogen                            LED                  náhradní žárovka           sklolaminátový nástavec              držák na pásek                  
   typ                         délka  reflektor   hmotnost    vhodné       62169            …      62170            …           62171            …                      62172            …              62173            …
                                    mm     Ø mm                 g    baterie                €                              €                                   €                                              €                                      €                
  Micro-Mag                  125              10                48     2 x Micro       36,40     201                                                    9,90     202                                                                                                    
   Mini-Mag-Lite            145              18              108     2 x Mignon   40,60     202                                                    9,90     202                          23,90     202                 22,70     202
   Mini-Mag-Lite LED   170              18               118     2 x Mignon                                        69,00     101                                                                    23,90     202                 22,70     202
   2/D                               250             57              675     2 x Baby                                           79,50     102                                                                                                                                             
   3/C                                275             50              540     3 x Baby                                                                                        9,90     204                                                                                                    
   3/D                                315             50              860     3 x Mono       74,50     204                                                    9,90     204                                                                                                    
   3/D LED                       315             50              860     3 x Mono                                           87,50     103                                                                                                                                             
   Mag-Charger             315             50              900     -                    259,00     401                                                  21,90     205                                                                                                    

62172 202

62170 102

62170 103

62169 - 62173

                                                                                                                                                                                        
      délka                vhodné              provozní doba           typ ochrany        hmotnost                      62174            …
         mm                baterie                              cca h                                                     g                             €                
           147                  2 x Micro                                       4                         IP 54                      60                         79,50     201

Tužkové svítilny (chráněné před explozí)
Provedení
- Robustní a spolehlivé
- Formát kuličkového pera se hodí do každé 

náprsní kapsy
- Praktické jednoruční ovládání
- Bezpečná nástrčná spona
- Baterie 2 x Micro AAA 1,5 V 

Použití
V externí oblasti poskytuje bodově přesný jas, 
když je nutné provést zkoušky ve velmi stísněných
podmínkách.

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

62174

62174
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Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Kapesní svítilny │ Tužkové svítilny

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

62175 103
9

PX 2 LED
Polykarbonát. Příručná bezpečnostní svítilna ve
formátu kuličkového pera. Ideální jako inspekční
svítilna do náprsní tašky košile nebo bundy. 100%
vodotěsná a prachotěsná. Tlačítko na konci svítilny.
Zkoušeno a schváleno. S 2 bateriemi Micro. Barva
žlutého plamene. Zóna ATEX 1.

62175 203+204
9

100% vodotěsná a prachotěsná. Svítilna na přilbu 
s tlačítkem na konci. Se 4 bateriemi Mignon. 
Bílá LED. Výkon cca 120 lumenů.
Použití
Vhodná pro téměř všechny přilbové úchyty.

62175 203
PX 1 LED
Polykarbonát (nevodivý). Barva žlutého plamene.
Zóna ATEX 1.

62175 204
PX 0 LED
Pouzdro XAG (vodivý plast s vysokým odporem).
Barva červená. Zóna ATEX 0.

62175 101 
MityLite 1900 C 
Z rázuvzdorné polykarbonátové pryskyřice používa-
né v kosmické technice. Zaostření paprsku. 
XENONové světlo. Vodotěsná. Ex Zone 2-T4.
Rozsah dodávky:
Modul laserového bodového světla, nástavec 
pro obtékání světla, 2 baterie. 

62175 401
MityLite 1965
Polykarbonátové pouzdro, 1 LED 0,5 Watt / 
21 lumenů. Ochrana před stříkající vodou. Norma
ATEX Zóna 0. S 2 bateriemi Micro. Barva: žlutá.

62175 205
StealthLite 2460
Pouzdro ABS. 1 LED, 1 Watt, 112 lumenů. Dosah
světla 153 m. Životnost svítícího prostředku 10.000
h. Vodotěsná. Norma ATEX Zóna 0. 
Rozsah dodávky:
230 V trafo, kabel pro přímé dobíjení, sada baterií NiMH.

62175 402
Heads Up Lite
Pouzdro ABS. 1 LED, 1 Watt, 60 lumenů. Dosah
světla 81 m. Životnost svítícího prostředku 10000 h.
Ochrana před stříkající vodou. Norma ATEX Zóna 0. 
Rozsah dodávky:
Gumový popruh na hlavu, včetně 3 baterií Micro.

Kapesní svítilny (s ochranou proti explozi)

62175 204

62175 203

                                                                                                                                                                                        
       typ                                         délka             vhodné                                   čas svícení                62175            …
                                                         mm             baterie                                    (při 10°C) h                        €                
         PX 2 LED                                      142              2 x Micro                                                       10                   28,50     103
         PX 1 LED                                      167              4 x Mignon                                             15-50                   55,50     203
         PX 0 LED (vodivá)                     167              4 x Mignon                                             15-50                   64,50     204
         MityLite 1900 C                           121              2 x Micro                                                         2                   29,80     101
         MityLite 1965                               139              2 x Micro                                                         4                   49,60     401
         StealthLite 2460                         178              4 x Mignon NiMH-Akku                              32                 199,00     205
         Heads Up Lite                               71              3 x Micro                                                       10                   51,00     402

62175 103

62175 101

                                                                                                                    svítilna                          pouzdro                
    typ                         délka      vhodné       žárovka       hmotnost             62176            …              62178            …
                                      mm      baterie               Volt                     g                    €                                      €                
     Amperlite 2670           88       1 x Micro           1,2               38               19,20     101                                             
   Amperlite 2600         148       2 x Mignon         2,4               70               26,50     102                  11,00     101

62175 205

62175 402

62175 401

62175

Kryptonové kapesní svítilny
p
62176 
Kryptonová kapesní svítilna
Provedení
- Přesná svítilna z leteckého hliníku
- S profilovanými kroužky a praktickou zábranou

proti skutálení
- Náhradní žárovka je integrovaná do nohy svítilny

Poznámka:
Baterie viz katalog. č. 39900.

62178 
Nylonové pouzdro
Provedení
- Odolné proti opotřebení
- Černá barva
- Dodáváno bez kapesní svítilny
Použití
Pro kat. č. 62176 102.

62176 101

62176 102

62178

62176 - 62178
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       svět. tok          LED     délka          baterie                            hmotnost                                        62191            …
    lm (lumen)        počet        mm                                         (s bateriemi) g                                               €                
                  320                  1         130           4 x Micro (AAA)                            175                                              79,50     101

Kapesní LED svítilna

                                                                                                                                                                                        
                 svět. tok                 LED                 LED                                                                               62187            …
             lm (lumen)              počet                Watt                                                                                       €                
                               50                         1                         1                                                                                           34,70     201

7
MasterLED TL 362
Provedení
- Kapesní svítilny LED (světlo emitující diody) 

mají nižší spotřebu proudu
- Dlouhá životnost (přes 20000 hodin)
- Vysoká odolnost vůči rázu a nárazu a žádné

energetické ztráty
- Není třeba měnit žárovku
- Pouzdro z rázuvzdorného a chladuvzdorného

plastu ABS

- Vodotěsná do 1 m
- Nárazuvzdorná
- Speciálně vyvinutý reflektor
- Baterie: 2 x Mignon AA / LR 6 /1,5 V 

(nejsou součástí dodávky)

Poznámka:
Baterie viz kat. č. 39900 303.

62191

Kapesní LED svítilna s aku-baterií

0
Provedení
- 4 provozní režimy: Silné světlo, slabé světlo,

blikání, SOS
- Provozní doba aku-baterie 4 hodiny, pak intenzita 

světla poklesne až na 10 % intenzity v provozním
režimu „silné světlo“

- Svítilna LED (LED CREE 1 W)
- Elektrická ochrana IP X6 (chráněná před vodou

tryskající pod tlakem), podle normy IEC 60529 
odstavec 14.2.6

Rozsah dodávky:
- Kapesní svítilna LED
- 1 x akumulátorová baterie Li-Ion
- Dobíječka do auta
- Dobíječka do elektrické sítě
- Poutko pro nošení v ruce

62190

                                                                                                                                                                                        
       svět. tok          LED       LED                          délka                            délka         hmotnost        62190            …
    lm (lumen)        počet       Watt          (zatažená) mm            (vytažená) mm       (bez aku) g                €                
                  135                  1              1                                 150                                  157                      156          63,00     201

v
Provedení
- Funkční variabilní čelová svítilna
- S 10 superjasnými LED
- Podle potřeby možnost přepnutí do 3 různých

stupňů: 3x LED, 6x LED, 10x LED
- Pružné široké popruhy pro pevné usazení,

nastavitelné pro každou velikost hlavy
- Nastavitelný úhel sklonu světla
- Odolná proti stříkající vodě

- S tlačítkem ZAP/VYP
- Včetně 3 standardních baterií typu AAA
- V blisterovém obalu
Použití 
Ideální na běhání, turistiku nebo při montážních
pracích, kdy je třeba mít obě ruce volné. 

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

Čelová LED svítilna

62192

                                                                                                                                                               62192            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                     23,00     101

Kapesní LED svítilna LED LENSER P7.2

p
Provedení
- Model P7.2 je vybavený čočkami Advanced

Focus System a nově vyvinutým zaostřovacím
mechanizmem Speed Focus

- Volit můžete mezi scénickým, kruhovým světlem
nebo ostře zaostřeným světlem s dosahem až 260
metrů

- Vodotěsná podle IPX3
- Modulárně koncipovaná svítilna disponuje přepína-

čem Dynamic Switch, který umožňuje 3 různé
stupně jasu

- Až 50 hodin světla (na úsporném energetickém
stupni)

Rozsah dodávky:
Kapesní LED svítilna, 4 baterie (AAA), poutko 
k nošení v ruce, nylonová taška s popruhem, 
v kartonové krabici.

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

62187

62190

62191

62192

62187
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       typ jazýčku      pro průchodky Hellermann       pro vnitřní Ø      max. délka průchodky        62280            …
                                                                velikost                     mm                                      mm               €                
         NA - 0/1                                                         0 - 1             1,25 - 1,75                                             28        121,00     101
         NA - 1/K/3                        1 K-3/30 mm dlouhý            2,50 - 5,00                                             28        121,00     102
         NA - 4/5                                                         4 - 5           7,50 - 10,00                                             50        132,00     103
         NA - 8/10                                                     8 - 10         12,00 - 17,00                                             60        132,00     104

Kleště se třemi trny
k
Použití
Roztahovací nářadí pro rychlé a bezproblémové
umístění průchodek všeho druhu. Průchodky se
navléknou přes 3 trny a otevřou stisknutím kleští.

Takto je možno natáhnout průchodku na kabel 
a uzavřením kleští ji umístit na kabel.

62280

Protahovací perlonový drát
Provedení
Z prodlouženého monofilu. S masivními ocelovými
koncovkami a další pružinou, délka cca 130 mm,

tažné oko na obou stranách, průměr materiálu 
4 mm, pevnost v tahu 900 N.

62300

                                                                                                                                                                                        
              délka                                                                                                                                       62300            …
                    m                                                                                                                                               €                
                      10                                                                                                                                                           16,10     401
                      15                                                                                                                                                           22,10     402
                20                                                                                                                                                           28,90     403
                      25                                                                                                                                                           35,90     404

Systém na protahování kabelů Kati Blitz Compact Set
Provedení
3 mm silný laminátový prut PK je elastický, avšak 
při zasouvání je stejně stabilní jako běžná tyč. 
Každé jednotlivé skleněné vlákno je obaleno
polyesterovou pryskyřicí. Jádro skleněného vlákna
je navíc zesílené. Speciální vodící hlava je posaze-
na na vyhledávací pružině a tak umožňuje práci
i při silném zakřivení trubek. Se zabudovaným
sortimentem příslušenství a speciálním tažným
držadlem (min. rádius 30 mm).
Zatížení v tahu minimálně 100 kg.

Kompaktní sadu Kati Blitz Compact Set tvoří:
na každou 1 vodící hlavu o Ø 7-10 mm,
5 počátečních dutinek M 5,
3 spojovacích dutinek,
5 tažných oček M 5,
1 speciální tažná rukojeť Kati Grip,
1 kabelová zatahovací punčocha 6-9 mm Ø,
1 lahvička lepidla na skleněné vlákno 3 g.

Poznámka:
Délku 30 a 50 m lze dodat na vyžádání.

62310

                                                                                                                                                                                        
              délka                                                                                                                                       62310            …
                    m                                                                                                                                               €                
                      20                                                                                                                                                        220,00     101

Rozebíratelné stahovací pásky na kabely
k
Provedení
Flexibilní a odolné řešení upevnění, možnost
opětovného otevření. 
Polyamid, šíření požáru odpovídá UL94 HB.
Provozní teplota mezi -40 °C a +85 °C, 
krátkodobě až +105 °C.
Maximální zatížení v tahu při 88 kg nebo 888 N. 
Barva žlutá. Balení = 5 kusů.

62313

                                                                                                                                                                                        
           rozměr                                                                                                                                       62313            …
          cca mm                                                                                                                                               €                
           750 x 12                                                                                                                                                             9,90     101

Stahovací pásky na kabely
62315
Provedení
Univerzální pásky z polyamidu 6.6, s vnitřním
ozubením. Dobrá odolnost proti povětrnostním 
a teplotním vlivům od -40 °C do +85 °C. 
Barva přírodní. Balení = 100 kusů.

62316
Provedení
S plastovým jazýčkem, UV stabilní. 
Barva černá. Balení = 100 ks.

62315

                                                                                                                   přírodní                              černá               
           rozměr                                                                                                62315            …              62316            …
          cca mm                                                                                                       €                                     €               
          102 x 2,5                                                                                                                2,85     101                   3,25     101
          150 x 3,6                                                                                                                4,90     102                    7,50     102
          200 x 4,8                                                                                                                8,20     103                 10,90     103
       282 x 4,8                                                                                                             15,50     104                 18,50     104
       368 x 4,8                                                                                                             18,20     105                 21,70     105
       380 x 7,8                                                                                                              34,10     106                 43,30     106

62316

62280

62300

62310

62313

62315 - 62316

Tříprsté kleště │ Perlonový drát │ Kabelový systém │ Stahovací pásky │ Napínák na stahovací
pásky │ Pistole na stahovací pásky
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       typ                        pro šířku pásku                hmotnost                                                                62319            …
                                                         mm                      cca g                                                                       €                
       GTS                                        2,3 - 4,8                             250                                                                       282,00     101

         GTH                                        4,6 - 8,9                             454                                                                       453,00     102

Utahovací nástroj na stahovací pásky na kabely
Provedení
Robustní vázací nástroj. Konec pásku se odřízne 
u hlavy pásku, aniž by vznikl přesah s ostrou
hranou.
Použití
Pro rychlou a jednoduchou montáž stahovacích
pásků na kabely.

62317

                                                                                                                                                                                        
              délka            pro šířku pásma                Ø svazku                                                                62317            …
                 mm                            do mm                 do max.                                                                       €                
                  170                                   4,8                             108                                                                         45,80     101
                    165                                        7,8                             130                                                                         59,00     102

Pistole na stahovací pásky na kabely
Z
Použití
Nástroj pro utažení a odstříhnutí 
stahovacích pásků na kabely.

62318

                                                                                                                                                                                        
              délka             pro šířku pásku                hmotnost                                                                62318            …
                 mm                                 mm                       cca g                                                                       €                
                    160                              2,4 - 4,8                             309                                                                         76,00     101

Utahovací nástroj na stahovací pásky na kabely
x
Použití
Velmi lehký a snadno ovladatelný nástroj na
utahování stahovacích pásků na kabely nejrůzněj-
ších provedení a velikostí. Nástroj stáhne pásek 
s předem přesně nastavenou tažnou silou, aniž
by došlo k poškození kabelu a po dosažení nastave-
né napínací sily automaticky odstříhne přesahující
konec bez vytvoření hrany, takže nevzniká nebezpe-
čí pozdějšího poranění.
Díky ergonomické konstrukci vhodné i pro
sériovou výrobu.

62319 101

62319 102

Klíč na lícované šrouby DIN 49516
Provedení
Izolační rukojeť zkoušena podle VDE.
Použití
Kombinovaný pro šroubové vložky 
2-25 A a 35-63 A.

62323

                                                                                                                                                                                        
                                 délka                                                                                                                    62323            …
                                    mm                                                                                                                            €                
                                          107                                                                                                                                       8,50     101

Klíč na šroubové spoje PG
Provedení
Z rázuvzdorného polyamidového plastu, příjemná
manipulace a dobrá uchopitelnost, svěrací čelisti
z kovu. Plynulé nastavení rozpětí klíče jednou rukou,
prohloubení zabraňuje nechtěnému přestavení
svěrací čelisti.

62324

                                                                                                                                                                                        
              šířka klíče                       délka                hmotnost                                                               62324            …
                         mm                         mm                              g                                                                       €                
                       11 - 24                             190                             190                                                                       110,00     101
                       24 - 32                             204                             240                                                                       110,00     102

62317

62318

62319

62323

62324
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Ruční sponkovač

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       typ                                                                         délka                                                                                                                                                                  92306            …
                                                                                         mm                                                                                                                                                                          €                
         Twin-Fix MP-10                                                                      -                                                                                                                                                                                         85,00     102
         svorky                                                                                    6                                                                                                                                                                                         23,30     301
         svorky                                                                                    8                                                                                                                                                                                         26,40     302
         svorky                                                                                  10                                                                                                                                                                                         28,90     303
         plastové svorky                                                                   7                                                                                                                                                                                       (28,10)     307
         plastové svorky                                                                10                                                                                                                                                                                      (32,70)     308

92306 307+308

92306 301-303

92306 102
Twin-Fix MP-10
Provedení
- Zpracovává svorky o délce 6, 8, 10 mm, 

celokovová konstrukce
- Snadno přístupný zásobník na svorky
- Velká kapacita svorek
- Polstrovaná prohlubeň na rukojeti
- Možné zajištění pro přepravu bez předchozího

vyprázdnění
- Nos sponkovače plynule navazuje na pouzdro 

pro cílené zavádění svorek do rohů a na hrany
Použití
Pro veškeré profesionální práce se dřevem. 
K uchycení čalounění, etiket, lepenky, 
na dekorování, potahování atd.

92306 301-303
Svorky Regur 11
Provedení
- Pozinkované
- Krabice po 5000 kusech (6, 8, 10 mm)
Použití
K upevnění střešních krytin, izolačních rohoží,
zvukových izolací, membrán, fólií všeho druhu atd.

92306 307-308
Svorky Regur HP-7 / HP-10
Provedení
- Plast
- Krabice po 1000 kusech (7, 10 mm)

92306 102

92306

62325 203 
Funkce:
1.-2. Vnitřní čtyřhran 6, 7-8 mm,
3. Vnitřní trojhran 9 mm, 
4. Jednoduchý zub 3-5 mm, 
5. Dvojitý bit na řetězu štěrbina 1 x 7 mm + kříž PH2, 
6. Plastový adaptér 1/4“.

62325 201 
Funkce:
1.-2. Vnitřní čtyřhran 6, 7-8 mm,
3. Vnitřní trojhran 8 mm, 
4. Jednoduchý zub 3-5 mm, 
5. Dvojitý bit na řetězu štěrbina 1 x 7 mm + kříž PH2, 
6. Plastový adaptér 1/4".

62325 202 
Funkce:
1. Vnější čtyřhran 4-10 mm, 
2.-4. Vnitřní čtyřhran 5, 7, 8 mm, 
5. Vnitřní trojhran 8 mm, 
6. Dvojitý bit na řetězu štěrbina 1 x 7 mm + kříž PH2, 
7. Plastový adaptér 1/4“.

62325 206
Pro téměř všechny technické uzávěry, např. v oblasti
zásobování plynem a vodou, klimatizační a větrací
technice, u revizních klapek, zámků pouličních lamp,
nádob na odpadky, kontejnerů na odpadky atd. .
Funkce:
1.-4. Vnitřní čtyřhran 5, 6, 7-8, 9-10 mm,
5.-7. Vnitřní trojhran 7, 8-9, 10-11 mm,
8. Jednoduchý zub 3-5 mm,
9. Půlměsíc 6 mm.

62325 207
Z tlakové zinkové litiny. Pro všechny běžné uzávěry,
skříňové rozvaděče, hlavní a podřízené rozvody,
pouliční lampy, nádoby na odpadky a odvzdušnění
topných těles. 1/4“ magnetické uchycení bitů. 
Se sponou na pásek.
Funkce:
1.-3. Vnitřní čtyřhran 5, 6, 7-8 mm, 
4. Vnitřní trojhran 9 mm, 
5. Jednoduchý zub 3-5 mm. 

62325 205
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, šroubovák
a bezdotyková jednopólová zkoušečka napětí. 
Pro všechny běžné uzávěry skříňových rozvaděčů.
Díky univerzálnímu 1/4" uchycení bitů je možno
použít všechny na trhu běžně dostupné bity. Trvalý
magnet neodym bezpečně drží bity v uchycení. 
Se sponou na košili.
Funkce:
1.-2. Vnitřní čtyřhran 6, 7-8 mm,
3. Vnitřní trojhran 9 mm, 
4. Dvojitý zub 3-5 mm,
5. Bit kříž PH2,
6. Plastový adaptér pro 1/4“ bity,
7. Uzávěr odvzdušnění topení 5 mm.

Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče

62325 201

62325 202

62325 203

62325 205

62325 206

62325 207

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                   hmotnost                                                                                            62325            …
                         mm                                 g                                                                                                    €                
                      45 x 45                                   50                                                                                                          17,50     203
                      72 x 72                                   70                                                                                                          18,20     201
                      90 x 60                                   79                                                                                                          13,80     202
                      96 x 92                                204                                                                                                          40,50     206
                   98 x 25                               85                                                                                             25,50     207
                    158 x 28                                 135                                                                                                          46,50     205

62325

Sešívací kleště │ Rozvaděčové klíče │ Montážní klíče │ Multifunkční klíče │ Upínací páska
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Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče TwinKey

:
Provedení
- Osmipaprsková verze: 2 křížové klíče spojené

magnety tak, že šetří místo
- Otočný bit: Drážka 1,0 x 7 mm a křížová drážka PH 2
- Klíč a otočný bit spojené stabilním nerezavějícím

drátěným lanem
- Kombinace zinkové tlakové litiny optimalizující

hmotnost
- Kvalitní povrchová úprava.
Použití
Multifunkční klíč pro uzávěry z oblasti techniky
budov (topení a sanita, klimatizační a větrací
technika, elektrotechnika), plynové a vodovodní
rozvody a uzavírací systémy.

Funkce:
1.-4. Čtyřhran: 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 mm,
5.-7. Trojhran: 7-8 / 9-10 / 11-12 mm,
8. Dvojitý zub: 3-5 mm,
9. Půlměsíc: 6 mm,
10. Stupňovitý čtyřhran: 6-9 mm.

62326

                                                                                                                                                                                        
              délka                           hmotnost                                                                                            62326            …
                 mm                                         g                                                                                                    €                
                      95                                          135                                                                                                          23,20     101

Univerzální stavební klíč
Provedení
Zinková tlaková litina.

Funkce:
1. Čtyřhranný trnový klíč 6/7/8 mm,
2. Oboustranné rozmístění dílků k zjištění 

potřebného profilového cylindru,
3. Unašeč pro zámky s dírami PZ,
4. Kónický čtyřhran 6-10 mm,
5. Šestihranný klíč 3 mm,
6. Otvírák na láhve.

62327

                                                                                       
          velikost        hmotnost              62327            …
                 mm                      g                      €                
           195 x 68                    193                 23,50     101

62326

62327

0
62328 101
MasterKey Stavba
Provedení
- 6 různých typů uzávěrů s jediným klíčem
Funkce:
1. Inbus 3 mm
2. Vnitřní čtyřhran 5 mm
3. Vnitřní čtyřhran 6 mm
4. Vnitřní čtyřhran 8 mm
5. Vnitřní trojhran 9 mm
6. Stupňovitý čtyřhran 6-10 mm
Magnetický otočný bit: Kříž PH2 
a drážka 1 x 7 mm
S funkcí otvírače lahví
Použití
Pro uzávěry v oblasti sanity, topení, větrání,
klimatizace a mnoho dalších
Kvalita
Zinková tlaková litina.

62328 102
MasterKey Stavba
Provedení
- 5 různých typů uzávěrů s jediným klíčem
Funkce:
1. Vnitřní čtyřhran 5 mm
2. Vnitřní čtyřhran 6 mm
3. Vnitřní čtyřhran 8 mm
4. Vnitřní trojhran 9 mm
5. Dvojitý zub 3-5 mm
Magnetický otočný bit: Kříž PH2 
a drážka 1 x 7 mm S funkcí otvírače lahví
Použití
Pro uzávěry v oblasti sanity, topení, větrání,
klimatizace a mnoho dalších
Kvalita
Zinková tlaková litina.

MasterKey - Multifunkční klíč

                                                                                                                                         
                                                                 rozměry                                62328            …
                                                                         mm                                       €                
         MasterKey Stavba                               75 x 135                                     13,90     101
         MasterKey Elektro                              75 x 110                                     12,90     102

62328 101 62328 102

62328

Univerzální upínací páska
62338

                                                                                                                                                                                        
               délka role                šířka                                                                                                       62338            …
                         mm                     m                                                                                                               €                
                            13                      20                                                                                                                      19,60     101

62338

Q
Provedení
Univerzální upínací páska Scotchflex 
na vázání kabelů atd.
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Provedení
Konzervovaný povrch, odolný vůči povětrnostním
vlivům a stárnutí, popisovatelný. Elektronické
vlastnosti dalece přesahují požadavky pro typ G2,
podle VDE 0340, část 2/DIN 40633, list 2, 

Použití
Pro instalace a opravy. K ovinutí, zesílení, ochraně,
utěsnění, upevnění a označení kabelů, 
vedení a přípojek.

Textilní lepící páska
62353

                                                                                                                                                                                        
       délka role                šířka              barva                                                                                       62353            …
                 mm                     m                                                                                                                       €                
                      25                       19                   šedá                                                                                                    18,60     101

Univerzální páska se suchým zipem
Q
Provedení
Zásobníkový box vždy s 5 m háčkové resp. flaušové
pásky pro jednoduché použití. Opakovaně uvolni-
telný systém upevnění umožňuje rychlou a snadnou
montáž příp demontáž a neviditelné upevnění.
Syntetické kaučukové lepidlo zaručuje maximální
přilnavost na každém povrchu.

Použití
Pro rychle uvolnitelné spoje v strojírenství, 
automobilovém průmyslu a výstavnictví.

62339

                                                                                                                                                                                        
               délka role                šířka                                                                                                       62339            …
                         mm                     m                                                                                                               €                
                                 5                      25                                                                                                                      69,00     101

Elektroizolační páska
Q
Provedení
Elektroizolační páska Scotch 23, samosvářecí.
Vynikající dielektrické vlastnosti, odolná proti
povětrnostním vlivům.

62340

                                                                                                                                                                                        
               délka role                šířka                                                                                                       62340            …
                         mm                     m                                                                                                               €                
                            9,15                       19                                                                                                                      29,90     101

Elektroizolační pásky IEC 60454
Provedení 
Kvalitní měkká PVC fólie, kombinovaná s přilnavým
lepidlem na bázi akrylu, odolným proti stárnutí. 
Šířka pásky 15 mm, tloušťka pásky 0,15 +/-0,03 mm.
Vysoká lepivost, přiléhavá, bez olova, dobře 
se zpracovává. Splňuje VDE, ÖVE a SEV podle typ.
zkoušky IEC 60454-3-1-10/ F-PVCp/ 105. 
Tepelná odolnost od -10 do +105 °C.

Použití 
Vhodná pro všechny standardní izolační práce 
v oblasti elektrických instalací. Univerzálně 
použitelná rovněž pro opravy, k barevnému
označení a vázání. 

62343 - 62351

                                                        zelená/žlutá                     hnědá                        šedá                        žlutá                     zelená                  červená                     modrá                
       délka role                šířka                   62343            …      62344            …      62345            …      62346            …      62347            …      62348            …      62349            …
                    m                  mm                           €                              €                              €                              €                              €                              €                              €                
                      10                       15                         2,55     101          2,55     101          2,55     101          2,55     101          2,55     101          2,55     101          2,55     101
                      25                       15                         5,30     102        (5,30)     102          5,30     102          5,30     102          5,30     102          5,30     102          5,30     102

                                                                                                                                                                                                                                  černá                          bílá                
       délka role                šířka                                                                                                                                                                                  62350            …      62351            …
                    m                  mm                                                                                                                                                                                          €                              €                
                      10                    15                                                                                                                                                                                                             2,55     101          2,55     101
                      25                    15                                                                                                                                                                                                             5,30     102                                    

62339

62340

62343 - 62351

62353

Izolační pásky │ Zkoušečka napětí
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Jednopólová zkoušečka napětí 150-250 V

Jednopólová zkoušečka napětí 150-250 V

B
Provedení
Ukazatel LED, zkoušeno TÜV/GS, integrovaná
kapesní LED svítilna (doba svícení cca 80 hodin).
Dodávána včetně 2 x 1,5V AAA baterií a návodu 
k obsluze.
Použití
Pro rychlé a přesné přezkoušení 
elektronických spínačů a ventilů. 

Kontrolu funkce lze provést bez jakékoliv přípravy
nebo bez zastavení stroje. Nasvícený hrot ukazuje
všechna stálá a syntetická magnetická pole. Citlivost
zařízení je tak velká, že se často nemusí ani
sundávat víko nebo obložení. Pro potřeby samočin-
ného testu je do zkoušečky integrován stálý magnet.

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

                                                                                                                        s                            x                
    řezná šířka x tloušťka            délka čepele          celková délka            62360            …            62361            …
                                  mm                          mm                          mm                    €                                    €                
                               3,0 x 0,5                                 70                               142                  7,60     101                                            
                               3,5 x 0,5                                 42                               134                                                          16,80     201

Zkoušečka magnetického pole, bezdotyková

                                                                                                                                                                                        
                       pro střídavé napětí                                                                                                       62354            …
                                                 Volt                                                                                                               €                
                                              12 - 1000                                                                                                                       43,10     101

0
Provedení
Bezdotyková zkoušečka napětí s funkcí kapesní
LED svítilny. Integrované čidlo napětí umožňuje
bezpečné zjištění střídavého napětí u kabelových
spojů, zásuvek, pojistek, spínačů, světelných řetězů,
připojovacích krabic atd. Ukazatel přerušení kabelu. 

Ukazatel: optický a vibrační. Není nutný přívod
proudu.IEC/EN 61010-1 CAT III 1000 V. Dodávána
včetně 2 x 1,5V AAA baterií a návodu k obsluze.

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

62354

Zkoušečka napětí pro střídavý proud 12-1000 V

62356

                                                                                                                                                                                        
              délka                                                                                                                                       62356            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    160                                                                                                                                                           33,80     101

Univerzální zkoušečka napětí (zkoušečka na automobilová světla)
62355 101
Provedení
Robustní mosazné pouzdro se 450 mm dlouhým
spojovacím kabelem a krokodýlovou svorkou, hrot
zkoušečky je možno odšroubovat, s jehlovým
hrotem.
Použití
Ke zkoušení i přes svazky kabelů.

62355 201

Z
Provedení
Automobilová zkoušečka napětí Car Check 
s testem kabelů, nízkou spotřebou proudu, bodákem
s posuvným mechanizmem, není nutné odizolování.
Velkorysá délka kabelu.
Použití
Vhodná zvláště k hledání chyb na elektronických
dílech.

62355 101

62355 201

                                                                                                                                                                                        
       rozsah měření                                 hrot                               délka                                               62355            …
                       Volty                                  mm                                 mm                                                       €                
                         6 - 24                                         12                                      120                                                         6,40     101
                         3 - 48                                         18                                      137                                                       16,40     201

Provedení
Podle DIN 57680 část 6, VDE 0680/6.
Se šroubovákem a sponou.

Použití
Ke zkoušení stejnosměrného a střídavého napětí 
150 - 250 V, jako i k zjištění polarity 
(plus nebo mínus).

62360

62361

0
Provedení
Ergonomicky tvarovaná průhledná rukojeť. 
S tlejivkou a sponou k zastrčení. 
Čepel z chromvanadové oceli, 
s plastovým postřikem. Podle VDE 0680.

Použití
Ke zkoušení stejnosměrného a střídavého napětí 
150 - 250 V, jako i ke zjištění polarity (plus nebo
mínus).

62359

                                                                                                                                                                                          
    řezná šířka x tloušťka           délka čepele            celková délka                                                    62359            …
                                   mm                         mm                             mm                                                            €                
                               3,0 x 0,8                               70                                143                                                               5,20     101

62354

62356

62355

62359

62360 - 62361
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Dvoupólová zkoušečka napětí a průchodnosti62384

ö

Provedení
4 možnosti rozpoznání 
střídavých/stejnosměrných napětí:
1. Jasné zobrazení stavu a naměřených 

hodnot prostřednictvím LED
2. Zobrazení měřené hodnoty na jasném 

digitálním ukazateli
3. Zkouška průchodnosti s akustickým signálem
4. Snímač vibrací, který vydá citelnou 

zpětnou vazbu 
- Ukazatel měřené hodnoty s osvětlením pozadí
- Ukazatel napětí baterie
- Detekce napětí i s vybitými bateriemi
- Vylepšené uchycení měřících hrotů pro 

bezpečné uložení
- Ukazatel točivého pole pro třífázové systémy
- Funkce pro zkoušení RCD 
- Připojení zátěže prostřednictvím dvoutlačítkového 

ovládání poskytuje možnost vytáhnout ze zkouše-
ného elektrického obvodu vyšší proud a aktivovat
tak proudové jističe (RCD)

- Podržení měřené hodnoty na ukazateli
- Integrovaná elektrická kapesní svítilna 
- Rychlé určení vodičů vedoucích proud prostřednic-

tvím jednopólové fázové zkoušky
- Posouvatelné zkušební hroty
- Prvky k ochraně zkušebních hrotů a příslušenství 

při skladování
- Díky ochranným prvkům máte při otevření

bezpečnostních zásuvek vždy jednu ruku volnou
- Rozpoznání poškozených měřících vodičů s izolací

WearGuard™
- Schváleno podle IEC 61243-3, 

VDE 0682 část 401

Rozsah dodávky:
- 2x AAA (LR03) baterie
- 2x GS38 ochrana zkušebních hrotů
- 2x 4 mm rozšíření zkušebních hrotů
- Návod k použití

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900 304.

62384 101

62384 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Typ                                                                                                                                                                                                                                                     62384            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
       T130 VDE                                                                                                                                                                                                                                                                          197,00     101
       T150 VDE                                                                                                                                                                                                                                                                          243,00     102

  Kat. č.                                                                                                62384 101                                                          62384 102
  Typ                                                                                                    T130 VDE                                                          T150 VDE
  Funkce:                                                                                                                                                                       
  LED s podsvícením pozadí                                                                x                                                                         x
  Podsvícený digitální ukazatel LC                                                       x                                                                         x
  Zkouška průchodnosti – optické výsledky                                         x                                                                         x
  Zkouška průchodnosti – akustické výsledky                                      x (možnost vypnout)                                          x (možnost vypnout)
  Vibrace při připojeném zatížení                                                         x                                                                         x
  Funkce HOLD                                                                                    x                                                                         x
  Zkouška napětí                                                                                  x                                                                         x
  Ukazatel polarity                                                                                x                                                                         x
  Měření odporu                                                                                   -                                                                         x
  Připojitelné zatížení, může aktivovat RCD                                         x                                                                         x
  Jednopólové zkoušení ke zjištění fáze                                              x                                                                         x
  Bez protipotenciálu                                                                                                                                                      
  Ukazatel směru otáčení                                                                     x                                                                         x
  Ochrana zkušebního hrotu                                                                x                                                                         x
  Ukazatel napětí při vybitých bateriích                                                x                                                                         x
  Funkce elektrické kapesní svítilny                                                     x                                                                         x
  Ukazatel opotřebení měřících vodičů                                                x                                                                         x
  Specifikace:                                                                                                                                                                
  Stejnosměrné a střídavé napětí                                                         6 - 690 V                                                            6 - 690 V
  Zkouška průchodnosti                                                                       0 - 400 kOhm                                                    0 - 400 kOhm
  Měření kmitočtu                                                                                 0 - 400 Hz                                                          0 - 400 Hz
  Směr otáčení fáze                                                                             100 - 690 V                                                        100 - 690 V
  Měření odporu                                                                                   -                                                                         do 1999 Ohm
  Reakční čas (LED)                                                                            malý 0,1 s                                                          malý 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 690V, CAT IV 600V                                CAT III 690V, CAT IV 600V
  Rozměry (V x Š x H)                                                                          260 x 70 x 38 mm                                              260 x 70 x 38 mm

Zkoušečky napětí │ Zkoušečky napětí a průchodnosti
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Digitální multiměřič62396

62396

                                                                                                                                         
    typ                                                                                                     62396            …
                                                                                                                       €                
     87 V                                                                                                                815,00     101

  funkce                                            měřící rozsah
  stejnosměrné napětí                       1000 V
  střídavé napětí                                1000 V
  stejnosměrný proud                        10 A**
  střídavý proud                                 10 A**
  odpor                                               50 MOhm
  vodivost                                           60 nS
  kapacita                                          999 µF
  kmitočet                                          > 200 kHz
  teplota                                             -200° - +1090°
  teplotní měřící snímač 80BK           -40° - +260°
   ** 20 A až 30 sekund                          

Kleště na měření proudu62426

ö

Provedení
- Kleště na měření proudu Fluke 376 nabízejí řadu

vylepšených funkcí pro nejrůznější měřící úkoly
- Disponují funkcí měření skutečné efektivní

hodnoty napětí a proudů a zaznamenají 
až 1000 V a 1000 A v režimech AC a DC

- Součástí dodávky kleští Fluke 376 jsou mimo jiné
nové flexibilní kleště na měření proud iFlex™,
které rozšiřují měřící rozsah na 2500 A střídavého
proudu a nabízejí flexibilitu při měřeních na
nepříznivě tvarovaných vodičích jako i snadný
přístup ke kabelům 

- Měření skutečné efektivní hodnoty napětí a proudu
pro přesná měření u nelineárních signálů 

- Záznam minimální, maximální a střední hodnoty 
a spínacího proudu pro automatické zjištění
odchylek 

- Díky integrovanému dolnopropustnému filtru 
a modernímu zpracování signálu zůstávají
výsledky měření stabilní i v prostředích se silným
elektromagnetickým rušením

- Technika měření zapínacího proudu vyvinutá
společností Fluke odfiltruje rušení a změří spínací
proud přesně tak, jak jej vidí v jistícím zařízení 

- Díky ergoomickému designu padnou kleště na
měření proudu pohodlně do ruky a jsou dobře
použitelné i při použití osobních ochraných
prostředků

- Na velkém podsvíceném ukazateli lze měřené
hodnoty přečíst bez jakýchkoli problémů

- Automaticky je vybrán nejvhodnější měřící rozsah,
aby nebylo nutno měnit pozici spínače během
měření

- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V  
- Záruční doba 3 roky 

Rozsah dodávky:
- Flexibilní kleště na měření proudu iFlex™ (45 cm)
- Měřící vodiče
- Polstrovaná taška
- Kartička s pokyny
- Bezpečnostní informace
- 2x AA baterie

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900 303.

62426

                                                                                                                                         
    typ                                                                                                     62426            …
                                                                                                                       €                
     376                                                                                                              (770,00)     101

  funkce                                         měřící rozsah
  střídavý proud                              0 - 999,9 A (2% +/- 5 číslic)
  stejnosměrný proud                     0 - 999,9 A (2% +/- 5 číslic)
  střídavé napětí                             0 - 600,0 V (1,5% +/- 5 číslic)
  stejnosměrné napětí                    0 - 1000 V (1% +/- 5 číslic)
  rozsah odporu                             0 - 60 kOhm
  otevření kleští                              34 mm
  max. průřez vodiče                      750 MCM
  měřící rozsah kmitočtu                500 Hz

ö

Provedení
- Jedinečná funkce pro přesná měření napětí 

a kmitočtů na motorových pohonech s regulovatel-
ným počtem otáček, při kterém harmonické
oscilace překrývají základní kmitočet

- Díky integrovanému teploměru lze jednoduše
provádět teplotná měření, aniž by bylo nutné mít 
s sebou samostatný teploměr 

- Displej s velkými číslicemi a jasné dvoustupňové
osvětlení pozadí zajišťuje výrazně jednodušší
odečet hodnot na měřícím přístroji

- Efektivní měření napětí a proudu pro přesná
měření u nesinusoidních signálů 

- Aktivovatelný filtr pro přesná měření napětí 
a kmitočet u motorových pohonů 

- Základní nepřesnost 0,05 % při stejnosměrném
napětí 

- 6000 číslic, 3-3/4 míst 
- 4-1/2 míst pro přesná měření (20.000 číslic) 
- Měření až do 1000 V AC a DC 

- Měření až do 10 A, 20 A po dobu až 30 sekund 
- Integrovaný teploměr, takže s sebou nemusíte brát

o přístroj navíc (včetně měřícího snímače TC) 
- Kmitočet do 200 kHz a % vzorkovacího stupně 
- Měření odporu, zkouška průchodnosti a test diod 
- 10.000µF kapacitní rozsah pro konstrukční celky

jako např. kondenzátory motorů 
- Zjištění minimální, maximální a střední hodnoty 

s alarmem min/max pro automatické zjišťování
odchylek 

- Zjištění spičkové hodnoty pro zaznamenání
krátkodobých přechodů až do 250 µs 

- Režim relativní hodnoty pro odečet interference
měřícího napětí při nízkoohmových měřeních 

- Automatická a manuální volba rozsahu pro
maximální flexibilitu 

- Touch Hold pro zjištění stabilních měřených
hodnot bez vlivu rušivých signálů 

- Velké číslice na ukazateli a dvoustupňové jasné
osvícení pozadí pro lepší čitelnost 

- Analogový sloupcový ukazatel pro rychlé změny
signálu nebo nestabilní signály 

- Výstraha na vstupu (Input Alert) vydá akustický
signál při nesprávném připojení ke vstupním
zdířkám 

- Flexibilně nastavitelné automatické odpojení pro
delší životnost baterií 

- Samostatná přihrádka na baterie pro rychlou
výměnu baterií bez poškození kalibrační pečetě 

- Klasický design s novým demontovatelným
pouzdrem včetně integrovaného držáku pro měřící
vodiče a hroty 

- Celoživotní záruka

Rozsah dodávky:
- Měřící vodiče
- Krokodýlové svorky
- Žluté pouzdro
- Teplotní měřící snímač
- 9V baterie (instalovaná)
- CD-ROM (uživatelská příručka, technické pokyny 

a návod k obsluze
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Zkoušečka napětí
Z
62371
Master Check
Provedení
Tato zkoušečka napětí má LED stupnici k zobrazení
všech rozsahů napětí běžných v domácnostech 
6-400V AC/DC. Přístroj kromě toho nabízí ukazatel
polarity, zkoušku průchodnosti, jednoručné ovládání
a automatické sledování baterie. Možnost personali-
zovaného označení pomocí rastrovatelného
značkovače.

62373
Combi Check
Provedení
Zkoušečka Combi Check s ukazatelem točivého
pole, jednoznačným zobrazením levotočivého 
a pravotočivého pole a efektivním měřícím rozsa-
hem 6-690V AC/DC. Akustický signál při zkoušce
průchodnosti a napětí. Nabízí zkoušku fáze 
a polarity, osvětlení zkušebního hrotu s bílou LED,
která svítí jasněji a spotřebovává méně proudu 
než žluté LED. Možnost personalizovaného 
označení pomocí rastrovatelného značkovače.

62372
Combi Check Pro
Provedení
Zkoušečka napětí s připojitelnou zátěží pro aktivaci
FI, potlačení induktivních a kapacitních slepých
napětí a k vybití kondenzátorů. S ukazatelem
točivého pole a jednoznačným zobrazením levotoči-
vého a pravotočivého pole. Efektivní měřící rozsah
6-690V AC/DC, akustický signál při zkoušce napětí
a průchodnosti. Combi Check Pro nabízí zkoušku
fáze a polarity, osvětlení zkušebního hrotu s bílou
LED, která svítí jasněji a spotřebovává méně proudu
než žluté LED. Možnost personalizovaného označe-
ní pomocí rastrovatelného značkovače.

62374
Digi Check
Provedení
Mikroprocesorem řízená zkoušečka napětí s velkým
čtyřmístným LCD ukazatelem a automatickým
podsvícením prostřednictvím světelného snímače.
Velký měřící rozsah 0,3-690V AC/DC. Digi Check
kromě toho umožňuje zkoušku průchodnosti 
a polovodičů s optickým ukazatelem. Při měřeních 
v místech, kde není možno vidět displej, je možno
hodnotu na ukazateli podržet pomocí tlačítka HOLD.
Osvětlení zkušebního hrotu s bílou LED, která svítí
jasněji a spotřebovává méně proudu než žluté LED.
Možnost personalizovaného označení pomocí
rastrovatelného značkovače.

62380
Digi Check Pro
Provedení
Digi Check Pro s ukazatelem točivého pole 
a jednoznačným zobrazením levotočivého 
a pravotočivého pole. S velkým čtyřmístným LCD
ukazatelem a automatickým podsvícením prostřed-
nictvím světelného snímače. Velký měřící rozsah
0,3-690V AC/DC. S připojitelnou zátěží pro aktivaci
FI, potlačení induktivních a kapacitních slepých
napětí a k vybití kondenzátorů. Zkouška průchod-
nosti a polovodičů s optickým ukazatelem. 
Při měřeních v místech, kde není možno vidět
displej, je možno hodnotu na ukazateli podržet
pomocí tlačítka HOLD. Osvětlení zkušebního hrotu
s bílou LED, která svítí jasněji a spotřebovává méně
proudu než žluté LED. Možnost personalizovaného
označení pomocí rastrovatelného značkovače.

62371

62373

62374

62380

  Kat. č.                                                    62371                                  62373                                  62372                           62374                           62380
  Typ                                                         Master Check                    Combi Check                     Combi Check Pro      Digi Check                  Digi Check Pro
  Rozsah jmenovitého napětí                   6-400V AC/DC                    6-690V AC/DC                    6-690V AC/DC             0,3-690V AC/DC          0,3-690V AC/DC
  Ukazatel                                                 LED                                     LED                                     LED                             digitální LCD                digitální LCD
  do 6V                                                     -                                           -                                           -                                   x                                   x
  6V                                                          x                                          x                                          x                                   x                                   x
  12V                                                        x                                          x                                          x                                   x                                   x
  24V                                                        x                                          x                                          x                                   x                                   x
  50V                                                        x                                          x                                          x                                   x                                   x
  120V                                                      x                                          x                                          x                                   x                                   x
  230V                                                      x                                          x                                          x                                   x                                   x
  400V                                                      x                                          x                                          x                                   x                                   x
  690V                                                      -                                           x                                          x                                   x                                   x
  Ukazatel napětí                                      -                                           -                                           -                                   4-místný                       4-místný
  Polarita (+/-)                                           x                                          x                                          x                                   x                                   x
  Zkouška průchodnosti                            x                                          x                                          x                                   x                                   x
  Jednopólová zkouška fáze                     -                                           x                                          x                                   x                                   x
  Jednoruční zkouška                               x                                          x                                          x                                   x                                   x
  Osvětlení zkušebního hrotu                   -                                           x                                          x                                   x                                   x
  Funkce HOLD                                        -                                           -                                           -                                   x                                   x
  Zobrazení točivého pole                         -                                           x                                          x                                   -                                   x
  Připojitelná zátěž                                   -                                           -                                           x                                   -                                   x
  30ma FI aktivace tlačítkem                    -                                           -                                           x                                   -                                   x
  Spotřeba proudu                                    2 x 1,5V AAA                      2 x 1,5V AAA                      2 x 1,5V AAA               2 x 1,5V AAA               2 x 1,5V AAA
  Špičková dielektrická pevnost                8kV                                      8kV                                      8kV                              8kV                              8kV
  Typ ochrany                                           IP65                                    IP65                                    IP65                             IP65                             IP65
  Pracovní teplota                                     -15°C...+45°C                    -15°C...+45°C                    -15°C...+45°C             -15°C...+45°C             -15°C...+45°C
  Rozměry mm                                         287 x 68 x 23                      287 x 68 x 23                      287 x 68 x 23               287 x 68 x 23               287 x 68 x 23
  Hmotnost g                                            290                                      290                                      290                              290                              290
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       typ                                                                                     62371            …              62373            …              62372            …              62374            …              62380            …
                                                                                                          €                                     €                                     €                                      €                                     €               
         Master Check                                                                              57,50     201                                                                                                                                                                                     
         Combi Check                                                                                                                 76,00     101                                                                                                                                        
         Combi Check Pro                                                                                                                                                                94,00     101                                                                                           
         Digi Check                                                                                                                                                                                                                        133,00     101                                             
         Digi Check Pro                                                                                                                                                                                                                                                              140,00     101

62372

62371 - 62380

Multiměřiče │ Kleště na měření proudu │ Zkoušečky napětí
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Dvoupólová zkoušečka napětí a průchodnosti PROFIPOL®+62385

o
Provedení
- Napětí 12 V - 690 V AC/DC (LED)
- Stupně ukazatele: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V

AC/DC jsou plně funkční i v případě vybitých nebo
vyjmutých baterií

- Akustická/optická zkouška průchodnosti 
do 100 kOhm (bzučák/žlutá Ohm-LED)

- Jednopólová zkouška vnějšího vodiče (fáze)
(červená LED)

- Zkouška polarity (+/- LED's)
- Aretace rukojeti zkoušečky pro jednoručné

ovládání u zásuvek a pro bezpečné uložení

- Snížený zkušební proud bez aktivace FI: 
Indukční napětí menší než 6,0 mA

- Typ ochrany IP 54 (prachotěsná/ochrana před
stříkající vodou)

- Rázuvzdorné a robustní pouzdro
- Kategorie přepětí CAT III 600 V, CAT II 690 V
- Včetně 2 x 1,5 V baterií Micro (LR03/AAA)

(ukazatel napětí i v případě prázdných baterií)
Použití
Vhodná pro elektrotechniku, průmysl, údržbu 
a servis (diagnostika).

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

62385

                                                                                                                                                                                        
    Volt                                                                                                                                                    62385            …
                                                                                                                                                                      €                
     12 - 690 V AC/DC                                                                                                                                                65,50     201

Pohotovostní taška (prázdná)
Použití
Pro dvoupólové zkoušečky napětí.
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               62381            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                     23,50     104

62381

62381

Zkoušečky a měřící přístrojeInfo
o

Dvoupólové zkoušečky napětí

Zkoušečka průchodnosti a vedení

Digitální multiměřič

Digitální multiměříč s kleštěmi

Zobrazovací Zkoušečka průchodnosti Točivého pole Fází Polarity
DUSPOL® Zobrazení stupně zkoušečka zkoušečka zkoušečka zkoušečka kat. č.
expert LED 12 - 1.000 V Bzučák + LED Ano / LED Ano / LED Ano / LED 62387 201
analogová Ponorná cívka / LED 12 - 1.000 V Ne Ano / LCD Ano / LCD Ano / LED 62389 201
digitální LCD / LED 1 - 1.200 V Bzučák + LED Ano / LED Ano / LED Ano / LCD 62390 201

Zkoušečka průchodnosti Ochrana proti Fází Funkce
Zobrazení Napětí AC zkoušečka cizímu napětí zkoušečka kapesní svítilny kat. č.

DUTEST pro® LED Ne Bzučák + LED Ano / Bzučák + LED Ano / LED Ano 62405 201

Průchod/
Napětí AC Napětí DC Proud Odpor Dioda Frekvence kat. č.

MM P3 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 600 V Ne 0,1 Ohm - 40 MOhm Ano 1 mHZ - 5 MHz 62393 101
MM 1 1 mV - 600 V 0,1 mV - 600 V 0,1 µA - 3,2 mA DC 0,1 Ohm - 32 MOhm Ano Ne 62395 101
MM 3 1 mV - 600 V 1 mV - 600 V 0,1 µA - 20 A AC/DC 0,1 Ohm - 20 MOhm Ano 1 Hz - 200 kHz 62395 102
MM 5-1 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 600 V Ne 0,1 Ohm - 40 MOhm 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 Ohm - 40 MOhm 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 Ohm - 40 MOhm Ano 0,01 Hz - 100 kHz 62395 104

Napětí AC Napětí DC Proud AC Proud DC Průchod Otevření kleští kat. č.
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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ß-Zařízení provozu
Od nás dostanete vše najednou.  

Naplánujeme váš nový závod pomocí nejmodernějšího CAD softwaru individuálně a na míru  
dle vašich osobních potřeb. Rádi vám poradíme! 

Kontakt:

hommel@hhw.cz
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

                                                                                                                                                                                        
       Volt                                                                                                                                                 62386            …
                                                                                                                                                                      €                
         120 - 750 V AC/DC                                                                                                                                          58,50     201

                                                                                                                                                                                        
       Volt                                                                                                                                                 62387            …
                                                                                                                                                                      €                
       12 - 1.000 V AC/DC                                                                                                                                         96,00     201

                                                                                                                                                                                        
       Volt                                                                                                                                                 62389            …
                                                                                                                                                                      €                
         12 - 1.000 V AC/DC                                                                                                                                         66,50     201

Dvoupólový přístroj na měření napětí a průchodnosti DUSPOL® expert

Dvoupólová zkoušečka napětí
Provedení
Pouzdro z černého makrolonu. Gumové rukojeti
držadla, nehořlavá a odolná proti oleji, s elastickými
zesílenými částmi k ochraně prstů. Pod gumovými
rukojeťmi robustní, měřící mechanismus s dvojitou
elektrickou a tepelnou izolací. V druhém pouzdře
zvětšený průhled na ukazatel polarity a fáze. 
Pod nápadným červeným kaučukovým prstencem
se nachází vypínač k zapnutí a vypnutí měřidla. 
S velkou, silně svítící doutnavkou. Pod velkými

makrolonovými lupami svítící červená stupnice pro
stejnosměrné napětí 120-750 Volt. Žlutá stupnice
pro střídavé napětí 120-750 Volt. Silně izolovaný
jednožilový spojovací kabel cca 1 m dlouhý.
Zploštělé, izolované, pružící kontaktní hroty vhodné
pro krabice CEE a svorky.

62386

o
Provedení 
- Napětí 12 V - 1.000 V AC/DC (LED)
- Stupně ukazatele: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690,

1.000 V AC/DC
- Akustická/optická zkouška průchodnosti 

do100 kOhm
- Zkouška směru točivého pole/zkouška fáze,

zkouška  polarity (LED)
- Přímý ukazatel bez nutnosti stisknout tlačítko

(vysoceohmová zkouška)
- Připojení zátěže prostřednictvím tlačítka 

(nízceohmová zkouška)
- Vědomá aktivace jističe FI
- Vibrační alarm v rukojeti zkoušečky
- Připojitelné osvětlení měřených míst

- Bezdotykový detektor přerušení kabelu
- Typ ochrany IP 65 (prachotěsná/ochrana před

tryskající vodou)
- Robustní pouzdro s pogumovanou plochou rukojeti
- Včetně 2 x 1,5 V AAA baterií Micro (ukazatel

napětí od 50 V i v případě vybitých baterií)
- Zkoušeno a schváleno podle: DIN EN 61243-3,

(VDE 0682-401) 2015
- Kategorie přepětí: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
Použití
Vhodná pro elektrotechniku, průmysl, údržbu, 
servis (diagnostika), fotovoltaické/větrné 
elektrárny a hybridní automobilovou techniku.

Poznámka:
Vhodná pohotovostní taška viz kat. č. 62381.
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

62387

Dvoupólová zkoušečka napětí DUSPOL® analog

o
Provedení
- Napětí 12 V - 1.000 V AC/DC (LED/ponorná cívka)
- Stupně ukazatele: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 

690, 1.000 V AC/DC
- Zkouška směru točivého pole/fáze (LCD), 

zkouška polarity (LED)
- Přímý ukazatel bez stisknutí tlačítka 

(vysoceohmová zkouška)
- Připojení zátěže prostřednictvím tlačítka 

(nízceohmová zkouška)
- Vědomá aktivace jističe FI
- Vibrační alarm v rukojeti zkoušečky
- Typ ochrany IP 65 (prachotěsná/ochrana 

před tryskající vodou)

- Robustní provedení pouzdra s pogumovanou
plochou rukojeti

- Bezpečnost vždy a všude: Nejsou potřebné
baterie

- Zkoušeno a schváleno podle: DIN EN 61243-3,
(VDE 0682-401) 2015

- Kategorie přepětí: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
Použití
Vhodná pro elektrotechniku, průmysl, údržbu, 
servis (diagnostika), fotovoltaické/větrné 
elektrárny a hybridní automobilovou techniku.

Poznámka:
Vhodná pohotovostní taška viz kat. č. 62381.

62389

62387

62389

62386

Pohotovostní taška │ Přístroje na měření napětí a průchodnosti │ Zkoušečky napětí
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       Volt                                                                                                                                                 62390            …
                                                                                                                                                                      €                
       1 - 1.000 V AC / 1200 V DC (TRUE RMS)                                                                                               129,00     201

Dvoupólový přístroj na měření napětí a průchodnosti TRUE RMS DUSPOL digital

o
Provedení 
- Napětí od 1 V - 1.000 V AC TRUE RMS / 

1.200 V DC (LCD)
- Stupně ukazatele: 50, 120, 230, 400 V AC/DC (LED)
- Akustická/optická zkouška průchodnosti 

do 100 kOhm 
- Měření odporu: 0,1 kOhm - 300 kOhm (LCD)
- Diodová zkouška: 0,3 V - 2 V (LCD)
- Zkouška směru točivého pole/fáze (LED), 

zkouška polarity (LCD)
- Frekvenční měření: 1 Hz - 1.000 Hz
- Bezdotykový detektor přerušení kabelu
- Přímý ukazatel bez aktivace tlačítka 

(vysoceohmová zkouška)
- Připojení zátěže prostřednictvím tlačítka 

(nízceohmová zkouška)
- Vědomá aktivace jističe FI
- Vibrační alarm v rukojeti zkoušečky

- Osvětlení měřených míst a displeje
- Typ ochrany IP 65 (prachotěsný /ochrana před

tryskající vodou)
- Robustní provedení pouzdra s pogumovanou

plochou rukojetí
- Včetně 2 x 1,5 V baterií Micro (ukazatel napětí 

od 50 V i v případě vybitých baterií)
- Zkoušeno a schváleno podle: 

DIN EN 61243-3, (VDE 0682-401) 2015
- Kategorie přepětí: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
Použití
Vhodná pro elektrotechniku, průmysl, údržbu, 
servis (diagnostika), fotovoltaické/větrné elektrárny 
a hybridní automobilovou techniku.

Poznámka:
Vhodná pohotovostní taška viz kat. č. 62381.
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

62390

0
Provedení
Multiměřič s 3 1/2 místným digitálním LC 
ukazatelem, Funkce Auto Power off.
Měřící rozsahy:
Stejnosměrné napětí: od 200 mV do 400 V,
střídavé napětí: od 2 V do 400 V,
stejnosměrný proud: od 2 mA do 4 A,
střídavý proud: od 200 mA od 4 A,
Odpor: od 200 Ohm do 20 MOhm.

Specifikace:
Diodový test, akustický průchod, kapesní LED
svítilna, 1 x měřicí vodiče, bezdotykový měřič
napětí, s pohotovostní taškou. CAT III 300 V,
zkoušeno a schváleno podle: IECIEN 61010-1. 
Přesnost (DC): +/- (0,8% měř.hodnoty + 5 číslic),
Napájení: 2 x 1,5 V AAA.

Poznámka:
Baterie viz kat. č. 39900.

Digitální multiměřič
62391

                                                                                                                                                               62391            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                     68,50     201

Digitální multiměřič

o
Provedení
Nanejvýš kompaktní pouzdro (132 x 86 x 19 mm),
vysoká základní přesnost VDC 0,7 %, hmotnost
pouze 130 g včetně příslušenství. Paměť k uložení
měřených hodnot, ukazatel nízkého napětí baterie 
a automatické vypnutí po 30 minutách, kategorie
měření CAT III 300 V, CAT II 600 V. Včetně
koženého pouzdra, měřících vodičů a sady baterií.

Rozsahy měření:
Stejnosměrné napětí: od 0,1 mV do 600 V,
střídavé napětí: od 0,1 mV do 600 V,
Odpor: 0,1 Ohm až 40 MOhm,
Kapacita: 10 pF až 100 µF,
Kmitočet: 1 mHz až 5 MHz,
Diodová zkouška: 1,1 mA,
Zkouška průchodnosti: 50 Ohm.

62393

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62393            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                     73,00     101

B
Provedení
S integrovaným bezdotykovým napěťovým sníma-
čem a integrovanou kapesní LED svítilnou. Automa-
tické vypnutí, funkce Data Hold pro uložení vícero
měření. Funkce Auto Range (brání manuálnímu
přepnutí). Akustická zkoušečka průchodnosti,
diodový test. Dodávána včetně měřicích vodičů,
pohotovostní tašky, 2 baterií (1,5V AAA Micro
LR03), návodu k obsluze. 
Zkoušeno a schváleno TÜV/GS podle
(IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411).

Rozsahy měření:
stejnosměrné napětí od 200 mV do 600 V,
střídavé napětí od 200 mV do 600 V,
stejnosměrný proud od 200 µA do 10 A,
střídavý proud od 200 µ do 10 A,
odpor od 200 Ohm do 20 MOhm.

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900 304.

Digitální multiměřič

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62394            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                   135,00     201

62394

62390

62391

62393

62394
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62399
0
Provedení
Kombinovaná s kapesní LED svítilnou. Zcela
izolované plastové pouzdro, s ochranou proti
stříkající vodě. Bezdotyková zkouška napětí,
odolnost do 400 V. Optický rozsah zkoušení: 
0 - 20 Ohm, akustický rozsah zkoušení při součas-
ném použití jako kapesní svítilna: 0 - 250 Ohm.
Zabudovaná proudová výstraha (doutnavka) varuje
před prací na vedeních se střídavým proudem.
Přístroj vč. zkuš. kabelu v plast. pouzdře, bez bateie.
Podle IEC/EN 61010-1.

Poznámka:
Baterie (3 x 1,5 V AA Mignon) viz kat.č. 39900 303

Zkoušečka průchodnosti s dielektrickou pevností

                                                                                                                                                              62399            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                     32,70     101

62399

Digitální multiměřiče62395

o
Provedení
- S automatickou a/nebo manuální 

volbou rozsahu
- Automatické odpojení
- Ukazatel nedostatečného napětí baterie
- Včetně Gumového pouzdra, kompaktní tašky, 

sady baterií a měřících vodičů

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

62395 101-102
Typ MM 1 / MM 3
Provedení
- Základní typy měření pro proud, napětí, odpor,

průchod, diodu, kapacitu a kmitočet

62395 105-106
Typ MM 5-1 / MM 5-2
Provedení
- Zkouška průchodnosti pomocí červené 

LED a bzučáku
- Přesná díky postupu měření skutečné efektivní

hodnoty TRUE RMS
- Voltaický snímač signalizuje bezdotyková fázová

napětí a přerušení kabelů ve vodičích (opticky)
- Relativní měření (REL)
- Kategorie měření  CAT IV 300 V, CAT III 600 V

62395 106
Typ MM 5-2
Provedení
- Mikroampérové měřící rozsahy (400,0 µA DC/ 

4000 µA DC) pro měření ionizačního proudu 
na topných tělesech

- Včetně Drátěný teplotní snímač

62395 104
Typ MM 7-1
Provedení
- Postup měření skutečné efektivní hodnoty TRUE

RMS pro přesné výsledky měření i u nesinusoid-
ních průběhů signálu

- Nejvyšší kategorie měření CAT IV 600 V pro
maximální bezpečnost

- Funkce AutoV pro automatické rozpoznání napětí
AC/DC a nízká vstupní impedance (LoZ) pro
potlačení kapacitních/induktivních jalových napětí

- Zjištění nejvyšší hodnoty (PEAK)
- Integrovaný voltaický snímač signalizuje bezdoty-

kově fázová napětí a přerušení kabelů ve vodičích
- Čtyřmístný LC displej se sloupcovým ukazatelem 

a podsvícením
- Včetně drátěného teplotního snímače s adaptérem

62395 101 62395 102 62395 105 62395 106 62395 104

       Kat. č.                                 62395 101                         62395 102                         62395 105                        62395 106                            62395 104
       Typ                                      MM 1                                 MM 3                                 MM 5-1                             MM 5-2                                 MM 7-1
       Rozsah ukazatele               3.200                                 2.000                                 6.000                                6.000                                    6.000
       Základní přesnost               0,5 %                                 0,5 %                                 0,5 %                                0,5 %                                    0,08 %
       Napětí AC                           1 mV - 600 V                     0,1 mV - 600 V                  100 µV - 600 V                 100 µV - 600 V                     10 µV - 1.000 V
       Napětí DC                           0,1 mV - 600 V                  0,1 mV - 600 V                  100 µV - 600 V                 100 µV - 600 V                     10 µV - 1.000 V
       Proud AC                            -                                         0,1 µA - 20 A                     -                                        1 mA - 10 A                          10 µA - 10 A
       Proud DC                            0,1 µA - 3,2 mA                 0,1 µA - 20 A                     -                                        0,1 µA - 10 A                        10 µA - 10 A
       Odpor                                  0,1 Ohm - 32 MOhm         0,1 Ohm - 20 MOhm         0,1 Ohm - 40 MOhm         0,1 Ohm - 40 MOhm            0,1 Ohm - 40 MOhm
       Průchod / dioda                   Ano / Ano                          Ano / Ano                          Ano / Ano                          Ano / Ano                             Ano / Ano
       Kmitočet                              -                                         1 Hz - 200 kHz                  0,01 Hz - 50 kHz               0,01 Hz - 50 kHz                  0,01 Hz - 100 kHz
       Kapacita                              -                                         1 pF - 200 µF                     0,01 nF - 1 mF                  0,01 nF - 1 mF                      1 nF - 10 mF
       Teplota                                -                                         -                                         -                                        -40 °C do +400 °C              -40 °C do +400 °C
       Voltaický snímač                 -                                         -                                         Ano                                   Ano                                       Ano
       Paměťová funkce                HOLD                                -                                         HOLD, PEAK                    HOLD, PEAK                        HOLD, MAX/MIN
       Měřící postup                      RMS                                  RMS                                  TRUE RMS                       TRUE RMS                           TRUE RMS
       Kategorie měření                CAT III 600 V                     CAT III 300 V                     CAT III 600 V                    CAT III 600 V                        CAT IV 600 V
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                                                                                                                                                                                                                                    62395            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
         MM 1                                                                                                                                                                                                                                                                                103,00     101
         MM 3                                                                                                                                                                                                                                                                                152,00     102
         MM 5-1                                                                                                                                                                                                                                                                              117,00     105
         MM 5-2                                                                                                                                                                                                                                                                            179,00     106
         MM 7-1                                                                                                                                                                                                                                                                             272,00     104

Zkoušečky napětí │ Zkoušečky průchodnosti │ Multiměřiče
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Zkoušečka průchodnosti a vodičů DUTEST® pro

o
Provedení
- Zkouška průchodnosti a diody prostřednictvím 

LED a zkušebního bzučáku
- Optický ukazatel pomocí 3 LED:

0 - 100 Ohm / 1 kOhm / 10 kOhm
- Akustický ukazatel prostřednictvím zkušebního

bzučáku do cca 100 Ohm
- Ukazatel cizího napětí: 6 - 400 V 

(LED / Zkušební bzučák)
- Zkouška polarity
- Jednopólová zkouška vnějšího vodiče (fáze)
- Bezdotykový detektor přerušení kabelu

- Bodově přesná, vysoce výkonná kapesní 
LED svítilna

- Hlasitost bzučáku a jas kapesní LED 
svítilny je možno nastavit individuálně (4 stupně)

- Integrovaný magnetický držák a spona na pásek
na opačné straně pouzdra

- Dodání včetně sady měřících vodičů
- Kategorie měření: CAT III 300 V
Použití
Pro zkoušení vysoceohmových a nízceohmových 
odporů.

Poznámka:
Baterie viz kat. č. 39900.

62405

                                                                                                                                                                                         
       Typ                                                                                                                                               62405                …
                                                                                                                                                                     €                   
       DUTEST pro®                                                                                                                                                46,90         201

Detektor kovů
1

Provedení
Na bod přesné zobrazení středu objektu se stupnicí
Center Finder. Lepší viditelnost výsledku díky
osvětlenému displeji. Značkovací otvor s trojbarev-
ným světelným LED prstencem. Tři režimy detekce
pro různá použití: Režim suchá stavba, režim kov,
režim pro kabely vedoucí napětí. Vyhledávání do
hloubky 12 cm. Detekovatelné materiály: Železné

kovy, neželezné kovy, dřevěné vnitřní konstrukce,
vodiče vedoucí napětí. Intuitivní obsluha s automa-
tickou kalibrací. Napájení proudem: 1 x 9V 6LR61.
Rozsah dodávky:
GMS 120, ochranná taška, ruční poutko, baterie.

Poznámka:
Baterie viz kat. č. 39900.

62411

                                                                                                                                                                                           
       typ                           hlubka měřeí max. mm              vypínací automatika                                  62411             …
                                                             ocel / měď                                  cca min.                                         €                 
         GMS 120                                                120 / 80                                                    5                                     171,00      301

62405

62411

Digitální kleště na měření proudu s multiměřičem (TRUE RMS)62422

o
Provedení
Dodává se včetně kompaktní tašky, 
baterie a měřících vodičů.

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900.

62422 102
Provedení
- Bezpečnější a bezdotykové měření vysokých

proudů
- Měření stejnosměrného a střídavého proudu 

do 600 A AC/DC
- Měření malých proudů 

(automobily, fotovoltaika, průmysl)
- Měřící vstupy pro zkoušku napětí, 

odporu a průchodnosti

62422 207
Provedení
- Automatická volba funkce měření 

(V AC/DC, A AC/DC, Ohm a nízká 
vstupní impedance LoZ

62422 103
Provedení
- Nejvyšší rozlišení 0,1 mA AC/DC
- Ideální pro hledání chyb v elektrických zařízeních,

přístrojích, automobilové technice, řízeních
(procesní signály 4 - 20 mA), jako i v požárních 
a hlídkových poplašných hlásičích

- Všestranně použitelná k měření napětí (600 V),
odporu (600 kOhm) a zkoušce průchodnosti

62422 102 62422 207 62422 103

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                                                                                                                                                                                                                                    62422            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
         CM 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 259,00     102
         CM 5-1                                                                                                                                                                                                                                                                             362,00     207
         CM 11                                                                                                                                                                                                                                                                               499,00     103

       Kat. č.                                62422 102                          62422 207                     62422 103
       Typ                                     CM 2                                  CM 5-1                          CM 11
       Rozsah ukazatele               4.000                                  9.999                             6.000
       Základní přesnost               0,5 %                                  0,9 %                             1,0 %
       Napětí AC                           1 mV - 600 V                      1,3 V - 750 V                 0,01 V - 600 V
       Napětí DC                          0,1 mV - 600 V                   0,7 V - 1.000 V              0,01 V - 600 V
       Proud AC                            100 mA - 300 A                  0,9 A - 600 A                 0,1 mA - 20 A
       Proud DC                           10 mA - 300 A                    0,9 A - 600 A                 0,1 mA - 10 A
       Odpor                                 0,1 Ohm - 40 MOhm          1 Ohm - 10 kOhm         0,1 Ohm - 600 kOhm
       Průchod / dioda                  Ano / -                                 Ano / Ano                      Ano / -
       Paměťová funkce                HOLD, MAX                       HOLD                            HOLD, PEAK
       Měřící postup                     TRUE RMS                        TRUE RMS                   TRUE RMS
       Otevření kleští max.           25 mm                                35 mm                           23 mm
       Displej LC                           3 1/2-místný                       4-místný                        4-místný
       Kategorie měření                CAT III 300 V /                    CAT IV 600 V /               CAT IV 300 V /
                                                  CAT III 600 V                      CAT III 1000 V               CAT III 600 V
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       typ                                                                                                                                                  62440            …
                                                                                                                                                                      €                
         ST 710                                                                                                                                           550,00     101

                                                                                                                                                                                        
            Obsah                                                                                                                                       62430            …
                                                                                                                                                                      €                
              8 dílů                                                                                                                                        83,50     101

Sada průmyslových zkušebních vodičů
Provedení
8-dílná. CAT. III, 1000.
Obsah: 2 x opravný adaptér červený/černý, 600 V
CAT II / 20 A, 2 x snímací hrot červený/černý, 1000
V CAT III, 6 A, 2 x krokodýlová svorka červená/
černá, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV / 36 A, 
2 x bezpečnostní měřící vodiče červené/černé, 

1380 mm, 5949-IEC-120 / 1000 V CAT III / 
20 A s ochranou před sesmeknutím.
Použití
Pro všechny na trhu běžně dostupné multimetry 
se sdířkami 4 mm.

o
Provedení
Jednoduchá (obsluha třemi tlačítky), rychlá
(kompletní zkouška během 10 sekund), mobilní
(zkoušku lze provést bez závislosti na síťové
připojení, kapacita baterie pro 2500 zkoušek),
automatický průběh zkoušky pro přístroje třídy I, II
(III), prodlužovací a připojovací vodiče se studenými
přístrojovými konektory s ukazatel dobrý/špatný.
Mezní hodnoty přednastavené podle normy VDE.
Měření: Ochranné vodiče (zkušební proud 200 mA),
izolační odpor (zkušební napětí 500 V), proud
ochranného vodiče/dotykový proud (postup 
s náhradním svodovým proudem), test výkonu vč.
RPE, RISO, zkouška průchodnosti/zkratu
fázového/neutrálního vodiče, napětí na externí
zásuvce Schuko (L-N, L-PE, N-PE). Třífázové

zkušební objekty je možno zkoušet prostřednictvím
volitelného měřícího adaptéru.
Rozsah dodávky:
- Zkoušečka přístrojů
- Taška
- Zkušební vodič s ozubenou svorkou
- Studený přístrojový vodič
- Baterie (6 x 1,5 V, Mignon, AA, IEC LR6)
Použití
Zkoušení elektrických přístrojů/pracovních prostřed-
ků, jako jsou elektrické nástroje a nářadí, motorové
přístroje, světla, prodlužovací kabely, přístroje 
v domácnosti, podle VDE 0701-0702, BGV A3.

Poznámka:
Zkušební plakety (300 kusů), měřící adaptér 16 A/
32 A CEE Schuko pro třífázové zkoušené objekty 
na vyžádání. Náhradní baterie viz kat. č. 39900 303.

Baterií napájená zkoušečka přístrojů ST 710
62440

B
Provedení
Podle IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).
Se 4-číslicovým LCD. Manuální nebo automatická
volba měřícího rozsahu, měření střídavého proudu,
měření střídavého a stejnosměrného napětí, test
průchodnosti a diod a měření odporu. Max. 
Ø uchycení 28 mm. Test průchodnosti 50 Ohm 

s akustickým signálem. Odpor do 60 Megaohm.
Kategorie přepětí CAT III 600 V. 
Druh ochrany IP 44. Rozměry: 220 x 75 x 35 mm.
Rozsah dodávky: 3 baterie (1,5 Volt AAA Micro,
LR03), návod k obsluze, 1 x měřící vodiče, pohoto-
vostní taška.

Poznámka:
Náhradní baterie viz kat. č. 39900 304.

Digitální klešťový miniampérmetr

62425

                                                                                                                                                                                        
                 střídavý proud (AC)             stejnosměrný                                      střídavé napětí        62425            …
                                                                    proud (DC)                                                                               €                
      60 A - 600 A / 40 do 400 Hz                   60 A - 600 A               600 mV - 600 V / 40 do 400 Hz        227,00     301

62430

62425

62430

62440

Sada kleští a VDE šroubováků

:
Provedení
- 11-dílná, v srolovatelné tašce
- Hlavy kleští chromované
- Ramena s tlustostěnnými dvoubarevnými víceslož-

kovými návleky s ochranou proti sklouznutí
- Plně izolované šroubováky, zkoušené po kusech

podle VDE DIN EN 60900, 1000 V

Použití 
Pro telekomunikační techniky a elektrotechniky.
Kvalita
Kleště z chromvanadové elektrooceli.

62490

                                                                                                                                       
       Obsah                                                                                           62490            …
                                                                                                                     €                
      11-dílná                                                                                                      184,00     101

       obsah                                                                                    velikost
       1 kombinované kleště (kombinačky)                                 160 mm,
       1 odizolovací kleště                                                             160 mm,
       1 kleště pro radiotechniku                                                  160 mm,
       1 kleště Langback, s prodlouženými čelistmi, ploché a široké      160 mm,
       1 kleště Langback, kulaté                                                   160 mm,
       1 jehlové kleště, rovné                                                        160 mm,
       1 silové čelní štípací kleště                                                140 mm,
       1 boční štípací kleště                                                          140 mm,
       1 šroubovák, šířka čepele                                                   2,5 mm,
       1 šroubovák, šířka čepele                                                   4,0 mm,
       1 šroubovák s křížovou drážkou                                        vel. 1.

62490

Klešťový ampérmetr │ Zkušební sada │ Přístrojové testery│ VDE nářadí
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                              délka                                                                                                                       62530            …
                                 mm                                                                                                                               €                
      rovné                  145                                                                                                   19,10     101
      zahnuté              145                                                                                                   20,30     102

Pinzety VDE
Provedení
Citlivé pinzety s úzkým hrotem, 1,5 mm, ozubené,
plně izolované a zkoušené po kusech podle 
VDE 0680/T 201, IEC 900.

Kvalita
Ocel, poniklovaná. 62530 101

62530 102

Jednostranný VDE klíč DIN 7446
Provedení
Poloha čelistí 15°, profesionální vícevrstvá izolace
ponorem, zkoušeno po kusech podle IEC 60900.
Použití
Vhodné pro práce na a v blízkostí součástí stojících
pod napětím do 1000 V střídavého napětí 
(efektivní hodnota) resp. 1500 V 
stejnosměrného napětí.

Kvalita
Chromvanadová ocel. 62540

                                                                                                                                                                                        
      šířka klíče               délka                                                                                                               62540            …
                 mm           cca mm                                                                                                                       €                
                      10                    110                                                                                                                                13,10     101
                      13                    135                                                                                                                               14,80     102
                      14                    140                                                                                                                               14,90     103
                      16                    145                                                                                                                             (16,00)     104
                      17                    155                                                                                                                               16,00     105
                      18                    170                                                                                                                             (16,90)     106
                      19                    175                                                                                                                             (16,50)     107
                      22                    220                                                                                                                             (18,20)     108
                      24                    240                                                                                                                            (22,00)     109

                                                                                                                                                                                        
       Obsah                                                                                                                                            62520            …
                                                                                                                                                                      €                
      48-dílná                                                                                                                                                           1.475,00     201

Sada elektrikářského nářadí VDE

:
Provedení
48-dílná, v ABS kufru odolném proti opotřebení. 
S hliníkovým rámem po celém obvodu, a kroužky 
D k uchycení popruhu na nošení a pevně namonto-
vaná stabilní, oboustranně použitelná středová
stěna, s všestrannými možnostmi uchycení nástrojů
díky elastickým poutkům a 12 malým kapsám.
Možnost otevřít z jedné nebo z obou stran, třídílný
číslicový zámek. Všechny nástroje plně izolované.
Zkoušeno podle VDE DIN EN 60900, 1000 V.

62520

     obsah                                                                       velikost
     1 kombinované kleště                                             200 mm,
     1 odizolační kleště                                                  160 mm,
     1 boční štípací kleště                                              160 mm,
     1 nůžky na kabely                                                   200 mm,
     1 instalatérské kleště Alligator                              250 mm,
     po 1 jednostranném klíči                                        šířka klíče 10 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm,
     po 1 očkovém klíči                                                  šířka klíče 10 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm,
     po 1 šroubováku                                                     2,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm,
     po 1 šroubováku                                                     PH 1, PH 2,
     1 příčném držadle 1/2“                                           165 mm,
     1 výměnné ráčně 1/2“                                            265 mm,
     po 1 prodloužení 1/2“                                            125 und 250 mm,
     po 1 vložce do nástrčného klíče 1/2“                   SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 mm,
     1 nůž na kabely                                                       180 mm,
     1 nůž na odstraňování opláštění                           155 mm,
     6 kusů plastových svorek                                      svěrací šířka 15 mm,
     1 pár elektrikářských rukavic                                velikost 9,
     3 gumové roušky                                                    500 x 500 x 1,6 mm.

62520

62530

62540
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Nástroje VDE

Vložky do nástrčných klíčů VDE DIN 7448

:
Provedení
S vnitřním čtyřhranem 1/2“ pro šestihranné šrouby.
Podle VDE normy DIN EN 60900, 1000 V, izolová-
no a vyzkoušeno.

Kvalita
Chromvanadová ocel. 62580

                                                                                                                                                                                        
      šířka klíče                       l                     d1                                                                                       62580            …
                 mm                  mm                  mm                                                                                               €                
                10                      38                   19,5                                                                                                     13,10     201
                      11                      40                   20,7                                                                                                  (18,00)     202
                      12                      40                   23,0                                                                                                  (13,10)     203
                      13                      40                   23,2                                                                                                     13,10     204
                      14                      40                   24,5                                                                                                  (13,10)     205
                17                      40                   28,2                                                                                                    13,90     206
                      19                      40                   30,7                                                                                                    14,80     207
                      22                      40                  34,5                                                                                                  (17,70)     208

Plně izolovaná výměnná ráčna VDE

:
Provedení
Se stavěcím šroubem, možnost přepnutí na chod
doprava/doleva, vnější čtyřhran 1/2“.
Izolováno a zkoušeno podle normy 
DIN EN 60900, 1000 V.

Kvalita
Chromvanadová ocel. 62600

                                                                                                                                                                                        
        celková délka                                                                                                                               62600            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                     265                                                                                                                                                 83,50     101

Prodloužení VDE DIN 7434

:
Provedení
S vnitřním/vnějším čtyřhranem 1/2“. Izolováno 
a zkoušeno podle normy DIN EN 60900, 1000 V.

Kvalita
Chromvanadová ocel. 62610

                                                                                                                                                                                        
                      délka                                                                                                                               62610            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                     125                                                                                                                                                 29,30     101
                     250                                                                                                                                                 32,60     102

Jednostranný uzavřený klíč VDE DIN 7447
Provedení
Zalomené, profesionální vícevrstvá izolace pono-
rem, zkoušeno po kusech podle IEC 60900.
Použití
Vhodné pro práce na a v blízkostí součástí stojících
pod napětím do 1000 V střídavého napětí 
(efektivní hodnota) resp. 1500 V stejnosměrného
napětí.

Kvalita
Chromvanadová ocel.

Šroubovák VDE pro šrouby s vnitřním šestihranem s rukojetí ve tvaru T

:
Provedení
S pevnou rukojetí ve tvaru T, krátké provedení. Izolová-
no a zkoušeno podle VDE DIN EN 60900, 1000 V.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel, zušlechtěná. 62560

                                                                                                                                                                                        
      šířka klíče               délka                                                                                                               62560            …
                 mm                  mm                                                                                                                       €                
                        5                    120                                                                                                                               29,80     104
                        6                    120                                                                                                                            (29,80)     105
                        8                    120                                                                                                                            (29,80)     106

62550

                                                                                                                                         
      šířka klíče          tloušťka prstence               délka                        62550            …
                 mm                                 mm                  mm                               €                
                      18                                         14                    215                         (29,90)     206
                      19                                         14                   220                         (30,80)     207
                      22                                         15                    245                         (34,80)     208
                      24                                         16                    270                         (39,30)     209
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                         
      šířka klíče          tloušťka prstence               délka                        62550            …
                 mm                                 mm                  mm                               €                
                10                                           9                    165                            21,30     201
                      13                                         11                    185                            23,50     202
                      14                                         12                    195                         (24,60)     203
                      16                                         13                   205                         (20,40)     204
                      17                                         13                   205                            27,80     205

62550

62560

62580

62600

62610
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Boční štípací kleště VDE

                                                                                                                                                                                        
              délka              do Ø drátu              do Ø drátu              do Ø drátu                                        62612            …
                 mm            střední mm                tvrdý mm           piánový mm                                               €                
                    160                              4,0                              2,8                              2,0                                              25,70     101

:
Provedení
- Štíhlý tvar hlavy pro použití v těžce dostupných

pracovních prostorech
- Čistý řez u tenkých měděných drátů, i na koncích

břitů
- Podle VDE DIN EN 60900, 1000 V, izolované 

a vyzkoušené.

Použití
Pro tvrdý a měkký drát.
Kvalita
Vanadová elektroocel, kovaná, vícestupňově
kalená v oleji. Břity indukčně kalené. Tvrdost
břitů cca 62 HRC.

62612

62612

Momentový klíč VDE55831

V
Provedení
- Znovu adjustovatelný a kalibrovatelný
- Možné opravy momentového klíče VDE 

v servisním středisku HAZET
- Dlouhá životnost / přesnost díky možnosti:

Demontáže, adjustace, opravy (v případě potřeby),
kalibrace, montáže

- Vhodný pro sledování zkušebních prostředků
- Udržitelný a šetrný k životnímu prostředí
- Jemné rozdělení stupnice s noniem
- Zablokování proti nežádoucímu přenastavení

nastavené hodnoty
- Bezpečný: Hapticky (aktivace krátké dráhy),

akusticky (lomený prvek)
- Aktivace chodu doprava/doleva díky přestavení

čtyřhranu, díky tomu utahování s nastaveným
točivým momentem jak doprava, tak doprava 
v rámci dané tolerance

- Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8“)
- Zkoušeno VDE
- Možno použít vložek nástrčných klíčů od jiných

výrobců, odpovídají-li tyto normě IEC 60900:2012
resp. DIN EN 60900

- Nízká hmotnost pro dobrou manipulaci 
a nenamáhavou práci

- Designové znaky produktu

- Štíhlý a atraktivní design za přísného dodržení
potřebných izolačních faktorů (tloušťka materiálu /
překrytí)

- Hladké přechody na spínacích a pohyblivých
dílech s ergonomickým designem rukojetí a čirou
kalibrační maticí

- Jednoduchá obsluha a nízké riziko poranění díky
ergonomickým, funkčním spínacím prvkům 
s příjemným haptickým dojmem

- Sjednocená optika i při použití dalších konstrukč-
ních prvků, např. červených izolovaných vložek

- Atraktivní barevné uspořádání těla a hlavy 
s typickými signálními barvami VDE červenou 
a žlutou

- Černá barva rukojeti pro barevné ohraničení 
a proti příliš rychlému optickému znečištění rukojeti

- Žádné vyčnívající, rušivé díly (např. přepínací
páka)

- DIN EN ISO 6789:2003 (D), čtyřhran podle 
DIN 3120, EN/IEC 60900

- Made In Germany

Poznámka:
Opravy může provádět pouze servisní středisko
HAZET, jelikož po opravě musí následovat zkouška
kusu s 10000 V podle IEC 60900.

55831 101

55831 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        spojovací čtyřhran           rozsah nastavení        rozdělení stupnice        tolerance               délka        hmotnost                                                                   55831            …
                                      "                                  Nm                                  Nm                     %                  mm                    kg                                                                           €                
                                       3/8                                   2 - 10                                       0,2                         6                    275                   0,59                                                                        (335,00)     101
                                       3/8                                   5 - 25                                       0,5                         4                    305                  0,64                                                                        (345,00)     102
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62620 101
Elektrikářské ochranné rukavice
Chrání před rušivými světelnými oblouky, s certifika-
cí pro práce v rozsahu napětí do 1000 V, podle 
EN 60903. Z přírodního latexu, anatomický tvar,
max. pružnost. Délka 410 x 1,5 mm. Velikost 10, 
Dodávány v sáčkui odolném vůči UV záření.

62620 201
1000 V NH bezpečnostní držák
Podle VDE 0680/4. S ochranou proti sklouznutí 
a manžetou z hladké, impregnované kůže.
Na pojistky NH vel. 00-3. Zkoušeno VDEGS.

62620 301
Izolační rohož 1000 V
S rýhovanou protiskluzovou plochou, není odolná
vůči kyselinám a olejům, není antistatická. 
1000 x 1000 x 4 mm. Teplotní odolnost od -30 °C 
do +70 °C podle DIN VDE 0680 část 1.

62620 401
1000 V krycí rouška
Odolná vůči tukům a kyselinám. K zakrytí součástí
vedoucích napětí, podle VDE 0680/1. 600 x 600 x
1,6 mm. Zkoušeno VDEGS.

62620 501
1000 V svorka z plastu. K uchycení gumových
roušek. Zkoušeno VDEGS.

62620 601
Ochranný štít na obličej
Pro montáž na přilbu, acetátový štít, tloušťka 
1,5 mm. Schváleno podle EN 166 rozsah použití 
8 a VDE 1000 V. Efektivní ochrana před rušivými
světelnými oblouky.

62620 101

62620 201

62620 301

62620 401 62620 501

62620 601

Osobní ochranné prostředky VDE

Vodováhy POLYWOOD
q
Provedení
- První vodováha s titulem nejiskřivé nářadí 

a plnou izolací do 1000V podle EN 60900:2004-
- Kulatá horizontální libela s efektem lupy
- Horizontální libela bez hran poskytuje ničím

nedeformovaný pohled na bublinu libely, 
a to i při otočení o 180°

- Přesnost měření (0,5 mm/m) v normální poloze,
možné měření při otočení o 180° (0,75 mm/m)

- Dlouhá životnost díky gumovým koncovým
krytkám, chránícím před nárazy.

38067

                                                                                                                                                                                        
                      délka                                                                                                                               38067            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                             400                                                                                                                                               (27,20)     101
                             600                                                                                                                                               (30,70)     102
                             800                                                                                                                                               (35,70)     103

62620

38067

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              62620            …
                                                                                                                                                                      €                
         Ochranné rukavice                                                                                                                                        84,00     101
         Bezpečnostní držák                                                                                                                                      63,00     201
         Izolační rohož                                                                                                                                               165,00     301
         Krycí rouška                                                                                                                                                    72,00     401
         Svorka                                                                                                                                                               16,90     501
         Ochranný štít na obličej                                                                                                                              45,30     601

Boční štípací kleště VDE │ Momentové klíče VDE │ Osobní ochranné prostředky VDE
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63.1( ) = ceny v závorkách částečně ze skladových zásob.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.czCZ/P
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               Obsah po 1 kusu                                                                           Provedení                      63078            …
                                                                                                                                                                      €                
       Q      0,3 x 1,8 / 0,4 x 2,0 / 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 mm,                                  v racku                                 23,50     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,                                  v racku                                 23,50     102
       D      PH 0 / PH 1                                                                                                                                                                          
       M      TX 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20                                                                      v racku                                 30,80     103
       J      rozpětí 0,9 / 1,3 mm,                                                                                v racku                                 28,60     104
    J V      rozpětí 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm                                                                                                                                       
       N      rozpětí 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm                                         v racku                                 40,70     105

s
Provedení
Kraftform Micro s ochranou proti skutálení a otočnou
čepičkou pro bleskurychlé otáčení v prstech,
vícesložkové. Čepel: Kulatá, Nicromatt, Black-Point.

Ukončení:
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ.

Použití
Křížové šrouby Pozidriv.

s
Provedení
Kraftform Micro s ochranou proti skutálení a otočnou
čepičkou pro bleskurychlé otáčení v prstech,
vícesložkové. Čepel: Kulatá, Nicromatt, Black-Point.

Ukončení:
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH.

Použití
Křížové šrouby Philips-Recess.

s
Provedení
Kraftform Micro s ochranou proti skutálení a otočnou
čepičkou pro bleskurychlé otáčení v prstech,
vícesložkové. Čepel: Kulatá, Nicromatt, Black-Point.

Ukončení:
DIN 8320 do 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.

s
Provedení
Kraftform Micro s ochranou proti skutálení a otočnou
čepičkou pro bleskurychlé otáčení v prstech,
vícesložkové. Čepel: Kulatá, Nicromatt, Black-Point. 

Sady šroubováků jemných/na elektroniku (6-dílné)

63078

Šroubovák jemný/na elektroniku na šrouby s drážkou

63084

                                                                                                                                                                                       
     tloušťka čepele          délka čepele         celková délka                                                               63084            …
           x -šířka mm                         mm                         mm                                                                       €                
                  0,16 x 0,8                               40                             137                                                                           5,30     099
             0,25 x 1,2                               40                             137                                                       4,15     101
             0,23 x 1,5                               40                             137                                                       3,70     102
             0,30 x 1,8                               60                             157                                                       3,70     103
             0,40 x 2,0                               60                             157                                                       3,20     104
             0,40 x 2,5                               80                             177                                                       3,30     105
             0,50 x 3,0                               80                             177                                                       3,35     106
             0,60 x 3,5                               80                             177                                                       3,20     107
             0,80 x 4,0                               80                             177                                                       3,65     108

Křížový šroubovák jemný/na elektroniku PH

63086

                                                                                                                                                                                       
  velikost                           délka čepele         celková délka                                                               63086            …
                                                         mm                         mm                                                                       €                
    PH 00                                                 60                             157                                                       4,60     101
      PH 0                                                 60                             157                                                       3,70     102
      PH 1                                                 80                             177                                                       4,45     103

Křížový šroubovák jemný/na elektroniku PZ

                                                                                                                                                                                        
  velikost                           délka čepele         celková délka                                                               63088            …
                                                         mm                         mm                                                                       €                
      PZ 0                                                 60                             157                                                       3,85     101
      PZ 1                                                 80                             177                                                       4,30     102

63078

63084

63086

63088
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63.263.2 www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

s
Provedení
Kraftform Micro s ochranou proti skutálení a otočnou
čepičkou pro bleskurychlé otáčení v prstech,
vícesložkové. Čepel: Kulatá, Nicromatt, Black-Point.

Šroubovák jemný/na elektroniku na šrouby s vnitřním šestihranem

63094

s
Provedení
Kraftform Micro s ochranou proti skutálení a otočnou
čepičkou pro bleskurychlé otáčení v prstech,
vícesložkové. Čepel: Kulatá, Nicromatt, Black-Point.
Od velikosti T7 TORX®-B0-s.

Použití
Šrouby s vnitřním TORX®, se zajišťovacím kolíkem 
(B0 = s vrtáním).

Šroubovák jemný/na elektroniku typu TORX® B0-s

63091

                                                                                                                                         
  velikost           délka čepele         celková délka                                63091            …
                                         mm                         mm                                       €                
     T 7 B0                               60                             157                                       5,60     103
     T 8 B0                               60                             157                                    (5,60)     104
     T 9 B0                               60                             157                                    (5,30)     105
   T 10 B0                               60                             157                                    (5,30)     106
   T 15 B0                               60                             157                                    (5,90)     107
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        
  velikost           délka čepele         celková délka                                63091            …
                                         mm                         mm                                       €                
            T 1                               40                             137                                       6,90     097
            T 2                               40                             137                                       6,90     098
            T 3                               40                             137                                       6,90     099
        T 4                               40                             137                            6,90     100
        T 5                               40                             137                             6,10     101
        T 6                               40                             137                            4,95     102

                                                                                                                                         
    rozpětí           délka čepele        celková délka                               63094            …
         mm                         mm                         mm                                       €                
            2,0                               60                             157                                       3,45     105
            2,5                               60                             157                                       3,45     106
            3,0                               60                             157                                       3,20     107
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        
    rozpětí           délka čepele        celková délka                               63094            …
         mm                         mm                         mm                                       €                
            0,7                               40                             137                            5,20     101
            0,9                               40                             137                            4,55     102
            1,3                               40                             137                            3,95     103
            1,5                               60                             157                                       3,85     104

63091

63094

Šroubováky na elektroniku │ Šroubováky ESD/EGB

Přesné šroubováky ESD

63095 101-104

63095 100

                                                                                                                                                                                          
                    rozpětí                                   délka čepele                                 celková délka                 63095            …
                         mm                                                 mm                                                 mm                         €                
                              1,5                                                          60                                                        162                       4,95     108
                              2,0                                                          60                                                        162                       4,95     109
                              2,5                                                           75                                                        177                       4,95     110
                              3,0                                                           75                                                        177                       4,95     111

                                                                                                                                                                                          
                  velikost                                  délka čepele                                 celková délka                 63095            …
                                                                                 mm                                                 mm                         €                
                        PH 00                                                          60                                                        162                       4,95     105
                           PH 0                                                          60                                                        162                       4,90     106
                           PH 1                                                           75                                                        177                       4,90     107

63095 105-107

                                                                                                                                                                                          
     tloušťka čepele                                  délka čepele                                 celková délka                 63095            …
           x -šířka mm                                                 mm                                                 mm                         €                
                  0,23 x 1,5                                                          60                                                        162                       4,90     101
                  0,40 x 2,0                                                          60                                                        162                       4,90     102
                  0,40 x 2,5                                                          60                                                        162                       4,90     103
                  0,50 x 3,0                                                          60                                                        162                       4,90     104

63095 108-111

                                                                                                                                                                                          
               Obsah po 1 kusu                                                                            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               32,90     100
   D         PH 00x60 / PH 0x60                                                                                                                                                            

0
Provedení
- Černý plášť
- Šedé jádro
- Modrá otočná čepička
- Modrý potisk
- Antistatický, odvádí elektrostatický náboj, 

disipativní pro ochranu elektrostaticky citlivých 
konstrukčních prvků

- Ergonomická dvousložková rukojeť 
s příjemně uchopitelným měkkým pláštěm 
a otáčecí čepičkou, příčný otvor jako i ochrana
proti skutálení

Kvalita
Čepel z chrom-molybdén-vanadové oceli.

63095
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63.3( ) = ceny v závorkách částečně ze skladových zásob.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.czCZ/P
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               Obsah po 1 kusu                                                                           Provedení                      63099            …
                                                                                                                                                                     €                
     Q       0,23 x 1,5 / 0,25 x 1,2 / 0,3 x 1,8 / 0,4 x 2,5 mm,                             v racku                                 31,70     101
     D       PH 0x60 / PH 1x80                                                                                                                                                            

s
Provedení
Kraftform Micro s ochranou proti skutálení a otočnou
čepičkou pro bleskurychlé otáčení v prstech,
vícesložkové. Čepel: Kulatá, Nicromatt, Black-Point.

Sada šroubováků ESD/EGB (6-dílná)

63099

Křížové šroubováky ESD/EGB PH 

s
Provedení
Přítlak: DIN 5260 PH, ISO 8764 PH. Kulatá čepel,
hrot Black-Point, rukojeť s ochranou proti skutálení.
S otočnou čepičkou pro bleskurychlé otáčení 
v prstech.
Použití
Pro křížové šrouby typu Phillips-Recess. Pro práci na
elektrostaticky citlivých elektronických dílech.Splňuje
normu ČSN EN 100015 část 1.
Kvalita
Čepel z vysoce legované speciální oceli.

52445

                                                                                                                                                                                        
          velikost           délka čepele         celková délka                                                                       52445            …
                                                mm                         mm                                                                               €                
               PH 0                               60                             157                                                                           5,10     101
               PH 1                               80                             177                                                                          5,70     102

63099

52445

Sada jemných dolaďovacích šroubováků (3-dílná)

+
Provedení
- Keramické šroubováky s rukojetí pro jemné

šroubováky WIHA, s otočnou čepičkou 
z antistatického plastu

- Vysoká tepelná a elektrická izolace
- Čepel antistatická / antimagnetická
Použití
K dolaďování ve vysokofrekvenčních oblastech, 
vhodné pro čisté prostory.

Kvalita
Speciální keramika. 63103

                                                                                                                                                                                        
               Obsah po 1 kusu                   Provedení                                                                              63103            …
                                                                                                                                                                      €                
    Q         0,9 / 2,6 mm,                              v plastové krabici                                                                            (53,00)     101
    D         PH 0                                                                                                                                                                                       

63103
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63.463.4 www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Kleště na elektroniku │ Štípací kleště na elektroniku 

0
Provedení
- Dvousložková rukojeť s měkkým, 

neklouzavým termoplastickým materiálem
- S ochranou proti sklouznutí
- Zastrčené dvojité listové pero
- Průchozí přesný kloub (není nutné seřizování)
- Břity indukčně kalené
Použití
Pro práce v elektronickém a telekomunikačním
průmyslu, stejně jako v oblasti jemné mechaniky,
servisu a v oblastech s elektrostaticky citlivými
součástkami (ESD).
Ochrana EGB podle ČSN EN 100015.

Štípací kleště na elektroniku ESD

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    označení                                 provedení                                                                                 délka                   do Ø drátu      do Ø drátu           do Ø drátu         63210            …
                                                                                                                                                        mm      středně tvrdý mm        tvrdý mm      měděnýr mm                 €                
     Mini boční štípací kleště       špičatá hlava, jemná fazeta                                                                  120                                    0,8                          -                           1,5            34,50     310
     Boční štípací kleště                oválná hlava, s fazetou                                                                          125                                    1,0                     0,4                           1,5            31,50     311
     Boční štípací kleště                oválná hlava, s fazetou, s držákem drátu                                           125                                    1,0                     0,4                           1,5            36,20     312
     Boční štípací kleště                špičatá hlava, s fazetou                                                                         125                                    1,0                     0,3                           1,5            32,70     313
     Boční štípací kleště                špičatá hlava, jemná fazeta                                                                  125                                    1,0                          -                           1,5            32,70     314
     Boční štípací kleště                špičatá hlava, zcela bez fazety                                                            125                                    0,8                          -                           1,5            33,30     315
     Boční štípací kleště                oválna hlava, s fazetou                                                                          140                                    1,0                     0,7                           1,5            35,40     316
     Šikmé štípací kleště                rovná hlava, horizontální a vertikální použití, jemná fazeta             120                                    1,0                     0,4                           1,2            38,80     317
     Špičaté štípací kleště             rovné čelisti, jemná fazeta                                                                    130                                    0,6                          -                           0,8            40,50     318

63210 313-315

63210 310

63210 311+316 63210 312

63210 317 63210 318

63210

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  označení                          provedení                                    délka                    do Ø drátu            do Ø drátu              do Ø drátu              do Ø drátu                   63200            …
                                                                                                   mm        středně tvrdý mm              tvrdý mm           piánový mm           měděný mm                           €                
   Ploché kleště                     -                                                              125                                          -                                  -                                   -                                   -                       16,90     101
   Zakulacené kleště             -                                                              125                                          -                                  -                                   -                                   -                    (16,90)     102
   Špičaté kleště                    hrot zahnutý o 30°                              125                                          -                                  -                                   -                                   -                       18,20     103
   Špičaté kleště                    rovné                                                     125                                          -                                  -                                   -                                   -                       16,90     104
   Boční štípací kleště         s fazetou                                                112                                         2                             1,2                              0,6                                   -                        17,10     105
   Boční štípací kleště         bez fazety                                              112                                          -                                  -                                   -                         0,5 - 2                       18,40     106
   Boční štípací kleště         s fazetou a přídržnou pružinou          112                                         2                             1,2                              0,6                                   -                       19,90     107
   Boční štípací kleště         bez fazety a přídržné pružiny             112                                          -                                  -                                   -                         0,5 - 2                       21,10     108
   Čelní štípací kleště           bez fazety                                              112                                          -                                  -                                   -                         0,5 - 2                       18,90     110

Přesné kleště a štípací kleště na elektroniku

0
Provedení
- Leštěné plochy kloubů, fosfátované
- Těžké dvousložkové  návleky rukojetí a dvojité

listové otvírací pero
Použití
Pro použití v elektronice a v jemné mechanice.
Kvalita
Nástrojová ocel, břity dodatečně indukčně
kalené.

63200 100
Šestidílná sada v aktovce na zip.

63200 101-104
Provedení
- DIN ISO 9655
- Tvrdost hlavy, kloubů 

a rukojetí HRC 44-48
- Tvrdost břitů HRC 56-60

63200 105-110
Provedení
- DIN ISO 9654
- Tvrdost hlavy, kloubů 

a rukojetí HRC 38-42
- Tvrdost břitů HRC 62-65

                                                                                                                Sada                
       Obsah                                                                                            63200            …
                                                                                                                       €               
        6-dílná                                                                                                        110,00     100

       Obsah sady                Provedení                   Délka                  kat. č.
 1    Ploché kleště              -                                   125 mm               63200 101
 1    Kulaté kleště               -                                   125 mm               63200 102
 1    Úzké ploché kleště    zahnuté o 30°              125 mm               63200 103
 1    Úzké ploché kleště    rovné                            125 mm               63200 104
 1    Boční štípací kleště   s fazetou                      112 mm               63200 105
 1    Boční štípací kleště   bez fazety                    112 mm               63200 106

63200 11063200 10763200 105

63200 10463200 10363200 102

63200 100

63200 101

63200
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www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.czCZ/P
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Boční štípací kleště na elektroniku
ß
Provedení
Oválná hlava, černě brynýrované, leštěné. Ramena
červená, s plast. povrchem. Průchozí kloub, dvojité
listové otvírací pero.
Použití
Pro nejjemnější práce v elektronice.
Kvalita
C 60, břity indukčně kalené.

63250 101
S fazetou.

63250 102
Bez fazety.

63250

                                                                                                                                                                                       
     do Ø drátu     do Ø drátu     do Ø drátu       do Ø drátu    tloušťka hlavy     šířka hlavy      délka    63250            …
  piánový mm       tvrdý mm     měkký mm    měděný mm                      mm                 mm         mm            €                
                   0,4                 0,6                  1,0                   1,2                         7,5                     11         115     19,50     101
                       -                     -                  1,0                   1,2                         7,5                     11         115     19,70     102

Boční štípací kleště na elektroniku
ß
Provedení
Úzká hlava, špičaté, černě brynýrované, leštěné.
Ramena červená, s plast. povrchem. Průchozí
kloub, dvojité listové otvírací pero.
Použití
Pro nejjemnější práce v elektronice.
Kvalita
C 60, břity indukčně kalené.

63252 101
S 1/2 fazetou.

63252 102
Bez fazety.

63252

                                                                                                                                                                                       
   do Ø drátu       do Ø drátu       do Ø drátu     tloušťka hlavy       šířka hlavy       délka                63252            …
      tvrdý mm       měkký mm     měděný mm                      mm                   mm          mm                       €                
                   0,4                     1,0                     1,0                         10                        11           115              19,70     101
                       -                     1,0                     1,0                         10                        11           115              19,50     102

63250

63252

                                                                                                                                                                                        
    provedení                                                                          délka                                                       63211            …
                                                                                               mm                                                                 €                
     Rovné krátké čelisti, bez seku (hladké)                             130                                                                  26,60     101
     Zahnuté krátké čelisti, bez seku (hladké)                         130                                                                  29,00     102
     Krátké čelisti, bez seku (hladké)                                          130                                                                  26,60     103
    Krátké čelisti, bez seku (hladké)                                     130                                                          27,40     104
     Rovné dlouhé čelisti, se sekem                                      155                                                          29,80     105

63211 1010
Provedení
- Dvousložková rukojeť s měkkým, 

neklouzavým termoplastickým materiálem
- S ochranou proti sklouznutí
- Zastrčené dvojité listové pero
- Průchozí přesný kloub (není nutné seřizování)
- Břity indukčně kalené
Použití
Pro práce v elektronickém a telekomunikačním
průmyslu, stejně jako v oblasti jemné mechaniky,
servisu a v oblastech s elektrostaticky citlivými
součástkami (ESD).
Ochrana EGB podle ČSN EN 100015.

Špičaté kleště ESD na elektroniku63211

63211 104 63211 105

Boční štípací kleště z tvrdého kovu ESD na elektroniku63212

0
Provedení
- S břitem z tvrdého kovu
- Dvousložková rukojeť s měkkým, 

neklouzavým termoplastickým materiálem
- S ochranou proti sklouznutí
- Nastrčené dvojité listové pero
- Kleště s břity z tvrdého kovu nejsou indukčně

kalené

- Průchozí přesný kloub 
(není nutné dodatečné seřizování)

- Břity indukčně kalené
Použití
Pro extrémní použití v letectví a kosmonautice.
Zvláště tuhý nikl, elektrody, diody a piánové dráty.
Pro práce v elektronickém a telekomunikačním
průmyslu, jako i v jemné mechanice, servisu 
a v oblastech s elektrostaticky citlivými součástkami
(ESD). Ochrana EGB podle ČSN EN 100015.

                                                                                                                                                                                        
   provedení                          délka                   do Ø drátu       do Ø drátu           do Ø drátu             63212            …
                                                 mm      středně tvrdý mm         tvrdý mm        piánový mm                    €                
   Oválná hlava, s fazetou        125                                    2,0                       1,0                           0,6               82,00     101

63212 101

63211 102 63211 103
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63.663.6 www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Boční štípací kleště na elektroniku │Boční štípací kleště ESD

Přidržovací boční štípací kleště na elektroniku
ß
Provedení
Oválná hlava, s držákem drátu, mini fazetou, černě
brynýrované, leštěné. Ramena červená, s plast.
povrchem. Průchozí kloub, dvojité listové otvírací
pero.
Použití
Pro nejjemnější práce v elektronice.
Kvalita
C 60, břity indukčně kalené.

63255

                                                                                                                                                                                      
    do Ø drátu        do Ø drátu       do Ø drátu     tloušťka hlavy       šířka hlavy       délka              63255            …
      tvrdý mm        měkký mm     měděný mm                       mm                   mm          mm                      €                
                   0,4                         1,2                     1,2                            7,5                        11           115                 22,30     101

63255

Šikmé čelní štípací kleště na elektroniku
ß
Provedení
Úhel břitů 29°, bez fazety, černě brynýrované,
leštěné. Ramena červená, s plast. povrchem.
Průchozí kloub, dvojité listové otvírací pero.
Použití
Pro nejjemnější práce v elektronice.
Kvalita
C 60, břity indukčně kalené.

63258

                                                                                                                                                                                        
    do Ø drátu          do Ø drátu    tloušťka hlavy       šířka hlavy           délka                                   63258            …
   měkký mm       měděný mm                      mm                    mm             mm                                           €                
                   1,2                       1,4                              7                         10               115                                        23,70     101

63258

63270 10363270 102

63270 101

Boční štípací kleště na elektroniku DIN/ISO 9654

:
Provedení
Velmi úzký tvar, úzká hlava, brynýrované, antire-
flexní. Rukojeti s plastovými návleky. Pevně 
připojené, dvojité listové otvírací pero bez tření.
Použití
Pro nejjemnější práce na elektronických 
součástkách.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel, indukčně kalené
přesné břity. Cca 64 HRC.

63270 101
S fazetou.

63270 102
S fazetou a svorkou drátu.

63270 103
S malou fazetou, k vytváření řezů se stejnou
plochou.

                                                                                                                                                                                         
    do Ø drátu    do Ø drátu      do Ø drátu       do Ø drátu   tloušťka hlavy   šířka hlavy     délka    63270            …
 piánový mm      tvrdý mm     měkký mm     měděný mm                     mm               mm       mm            €                
              0,4                    0,6                   1,0                     1,3                         6,5                10,5      125     28,70     101
              0,4                    0,6                   1,0                     1,3                         6,5                10,5      125     33,90     102
              0,3                    0,4                   0,9                     1,3                         6,5                10,5      125     29,60     103

63270

63_HHW_Katalog_2016_CZ  16.11.16  14:22  Seite 63.6



63.7( ) = ceny v závorkách částečně ze skladových zásob.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.czCZ/P
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    do Ø drátu            do Ø drátu         do Ø drátu        tloušťka hlavy     šířka hlavy       délka         63271            …
      tvrdý mm            měkký mm      měděný mm                         mm                  mm          mm                 €                
                   0,6                             1,2                      1,6                               7,5                   11,0           115            27,90     100
                   0,6                             1,2                      1,6                               7,5                   11,0           115           33,30     101
                       -                             1,0                      1,3                               7,0                   11,0           115            28,10     102
                   0,5                             1,0                      1,3                               7,5                   11,0           115           30,70     103
                       -                                 -                      0,8                              6,0                     9,5           115           29,90     105
                     -                             -                      2,5                           9,0                   14,5           125          20,70     106
                        -                             1,3                         1,6                              9,5                   15,0           130            31,10     107

63271 100

63271 101

63271 102

63271 103

63271 105

Boční štípací kleště na elektroniku

:
63271 100-105+107
Provedení
- S dvoubarevnými vícesložkovými návleky rukojetí
- Stabilní, průchozí kloub bez vůle
- Dvojité pero bez tření pro šetrné a rovnoměrné

otevírání
- Zrcadlová politura v kombinaci s jemným olejovým

filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi –
žádné poruchy v obvodech v důsledku odlupujících
se chromových částeček

- Břity kromě toho indukčně kalené
- Speciální nástrojová ocel v extra kvalitě, kovaná,

kalená v oleji
Použití
Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce např. 
v elektronice a jemné mechanice.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel, kalená a popouštěná
v oleji.

63271 100
Provedení
- Zakulacená hlava, s malou fazetou
- Tvrdost břitů cca 62 HRC

63271 101
Provedení
- Zakulacená hlava, s fazetou
- Tvrdost břitů cca 62 HRC
- Se svorkou drátu – nehrozí nekontrolované

uskočení odřezků drátu

63271 102
Provedení
- Zakulacená hlava, bez fazety
- Tvrdost břitů cca 57 HRC

63271 103
Provedení
- Špičatá hlava, s malou fazetou
- Tvrdost břitů cca 62 HRC

63271 105
Provedení
- Špičatá mini hlava, s malou fazetou
- Tvrdost břitů cca 62 HRC

63271 107
Provedení
- Špičatá hlava, bez fazety
- Tvrdost břitů cca 62 HRC

63271 106
Provedení
- Vložený kloub
- S dvoubarevnými vícesložkovými návleky rukojetí
- S ostrými, přesně se zavírajícími břity pro měkký,

tvrdý a piánový drát
- Břity dodatečně indukčně kalené
- Tvrdost břitů cca 63 HRC
Kvalita
Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji.

63271

63271 106

63271 107

Boční štípací kleště ESD na elektroniku

:
Provedení
Odvádějící elektrostatický náboj – disipativní,
průchozí přesný kloub, dvojité pero s malým třením
pro šetrné a rovnoměrné otevírání, zrcadlová
politura v kombinaci s jemným olejovým filmem
poskytuje dobrou ochranu proti korozi - žádné
poruchy v obvodech v důsledku odlupujících se
chromových částeček. Břity kromě toho indukčně
kalené, tvrdost břitů cca 62 HRC. Rukojeti 
s dvoubarevným vícesložkovým povrchem, 
černošedá.
Použití
Přesné kleště pro nejjemnější řezy 
např. v elektronice nebo v jemné mechanice.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel v extra kvalitě, 
kalená a popouštěná v oleji.

63272 101
Provedení
- Zakulacená hlava s drobnou fazetou

63272 102
Provedení
- Špičatá hlava bez fazety

63272 107
Provedení
- Špičatá mini hlava s drobnou fazetou

63272 101

                                                                                                                                                                                      
    do Ø drátu         do Ø drátu           do Ø drátu       tloušťka hlavy     šířka hlavy        délka         63272            …
      tvrdý mm         měkký mm         měděný mm                         mm                  mm           mm                 €                
                   0,6                         1,2                         1,6                              7,5                   11,0             115           29,50     101
                       -                         0,8                         1,3                              7,0                   11,0             115            31,60     102
                       -                              -                            0,8                             6,0                     9,5             115            31,60     107

63272 102

63272 107

63272
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63.863.8 www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Boční štípací kleště na elektroniku │ Šikmé čelní štípací kleště na elektroniku

:
Provedení
Silný tvar, leštěné, rukojeti s plastovými návleky,
průchozí kloub. Pevně připojená, dvojité listové
otvírací pero bez tření. Se svorkou drátu a fazetou.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel speciální kvality, 
břity dodatečně indukčně kalené, cca 62 HRC.

Boční štípací kleště na elektroniku DIN/ISO 9654
63273

                                                                                                                                                                                       
    do Ø drátu         do Ø drátu           do Ø drátu         tloušťka hlavy     šířka hlavy       délka         63273            …
      tvrdý mm         měkký mm        měděný mm                           mm                  mm          mm                 €                
                   0,6                         1,2                        1,6                                7,5                       11           115           28,30     101

63273

                                                                                                                                                                                        
    do Ø drátu                do Ø drátu     do Ø drátu     tloušťka hlavy     šířka hlavy       délka           63274            …
      tvrdý mm    středně tvrdý mm    měkký mm                      mm                  mm          mm                   €                
                       -                                      -                     1,3                           7,0                   10,5           115              35,10     101
                 0,6                              1,0                  2,0                        7,5                 11,0          115            32,30     102

Čelní šikmé štípací kleště na elektroniku DIN/ISO 9654

:
Provedení
- Hlava zrcadlově leštěná
- Rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými 

návleky
- Průchozí přesný kloub
- Dvojité pero bez tření pro hladké 

a rovnoměrné otevírání
- Zrcadlová politura v kombinaci s jemným olejovým

filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi –
žádné poruchy v obvodech způsobené odlupujícími
se částečkami chromu.

Použití
Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, 
např. v elektronice a jemné mechanice.

Kvalita
Speciální nástrojová ocel speciální kvality, 
kovaná, kalená v oleji.
Břity dodatečně indukčně kalené, 
cca 56 HRC.

63274 101
Šikmé čelní štípací kleště
Provedení
Krátká hlava, bez fazety, úhel břitů 27°.

63274 102
Čelní štípací kleště
Provedení
S fazetou, úhel břitů 90°.

63274 101

63274 102

63274

                                                                                                                                                                                      
    do Ø drátu                   do Ø drátu            do Ø drátu             délka            délka čelistí                63275            …
 piánový mm      středně tvrdý mm            měkký mm                mm                         mm                       €                
                       -                                    1,0                 0,2 - 1,6                  125                              9,0                   15,90     101
                       -                                    1,0                 0,2 - 1,6                  125                              9,0                   17,90     102
                       -                                    0,6                 0,2 - 1,0                  125                              5,5                   17,90     103
                   0,6                                    1,2                 0,2 - 1,6                  125                              9,0                   16,50     105
                   0,6                                    1,2                 0,2 - 1,6                  125                              9,0                   18,50     106
                     -                                    -                 0,2 - 1,0                125                              9,0                 17,70     107

Boční štípací kleště na elektroniku Electronic Super KnipsR DIN/ISO 9654

:
Provedení
- Rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými návleky

rukojetí
- Kloub bez vůle
- Broušené, velmi ostré břity bez fazety pro vytvoření

řezů se stejnými plochami
- S otváracím perem a omezení otevření

63275 101-103
Provedení
- Obnažená hlava
Použití
Pro měkký drát.
Kvalita
Nerezová ocel.
Cca Tvrdost břitů cca HRC 54.

63275 102
Provedení
- Se svorkou drátu

63275 103
Provedení
- Břit zahnutý o 60°

63275 105-106
Provedení
- Břity dodatečně indukčně kaleny

- Hlava brynýrovaná
- Matná
Kvalita
Speciální nástrojová ocel.
Cca Tvrdost břitů cca HRC 64.

63275 105
Použití
Pro tvrdý a měkký drát.

63275 106
Provedení
- Se svorkou drátu
Použití
Pro tvrdý a měkký drát. 
I pro stříhání kabelů ze skleněných vláken 
(optických vlnovodů).

63275 107
Provedení
- Kloub s nerezovým nýtem
- Břity dodatečně indukčně kalené
- Extrémně lehký chod pro nenáročnou práci
- S úzkou hlavou
Použití
Pro nejjemnější řezné práce, 
např. v elektronice a jemné mechanice.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel, brynýrovaná.
Cca Tvrdost břitů cca HRC 60.

63275 102 63275 103

63275 105 63275 106

63275 101

63275

63275 107
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63.9( ) = ceny v závorkách částečně ze skladových zásob.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.czCZ/P

Sp
ec

iál
ní

 n
ás

tro
je 

/ 
PS

A

Boční štípací kleště na elektroniku

x
Provedení
- Kryty rukojetí z acetylcelulózy
- Poniklované, pochromované, leštěné 

do vysokého lesku
- Velmi úzký tvar
- Špičaté čelisti
- Se svěracím perem
- Bez fazety

Kvalita
Speciální ocel SKF
Břity indukčně kalené.

63288

                                                                                                                                                                                      
           do Ø drátu           do Ø drátu                    délka                                                                       63288            …
             tvrdý mm         měděný mm                      mm                                                                               €                
                       -                            1,0                   110                                                          (75,50)     103

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
       Provedení                                                                                                            do Ø drátu                      do Ø drátu                       délka                                   63285            …
                                                                                                                                       tvrdý mm                   měděný mm                         mm                                           €                
         Velice úzký tvar, břit pod úhlem 12°, s fazetou                                                                   0,25                                     1,25                          110,0                                         61,50     102
         Úzký tvar, zaoblená hlava, s fazetou                                                                                     0,50                                     1,25                          110,0                                         61,00     104
         Silný model, břit pod úhlem 12°, s fazetou                                                                          0,70                                     1,60                         125,0                                         57,50     106
         Silný model, břit pod úhlem 12°, bez fazety                                                                                -                                     1,60                         125,0                                        89,50     107

x
Provedení
- Kryty rukojetí z acetylcelulózy
- Poniklované, pochromované, leštěné 

do vysokého lesku
- S otvíracím perem
- Šroubový kloub odolný proti opotřebení

Kvalita
Speciální ocel SKF, břity indukčně kalené.

Boční štípací kleště na elektroniku 
63285

63285

63288

                                                                                                                                                                               Bez svorky drátu                              Se svorkou drátu                
    do Ø drátu            do Ø drátu          do Ø drátu          tloušťka hlavy         šířka hlavy         délka                                    63276            …                                   63276            …
      tvrdý mm            měkký mm        měděný mm                           mm                     mm            mm                                            €                                                           €                
                       -                             1,0                        1,6                                 7,5                       13,5              125                                           17,60     101                                         19,20     106
                   0,6                             1,2                        1,6                                 7,5                       13,5              125                                          18,20     105                                    19,90     107

Boční štípací kleště ESD Super-Knips

:
Provedení
- Rukojeti odvádějící elektrostatický náboj, –

disipativní
- Rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými návleky

černé/šedé.
- Broušené, velmi ostré břity bez fazety k vytvoření

řezu s rovnakými plochami
- Přesně tvarované hroty oddělí i přiléhající dráty 

od Ø 0,2 mm
- Kloub z nýtem z ušlechtilé oceli
- Extrémně lehký chod pro nenamáhavou práci
- S otvíracím perem a omezením otevření
Použití
Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. 
v elektronice nebo jemné mechanice.

63276 101
Provedení
- Nerezová ocel INOX
- Tvrdost břitů cca 54 HRC
- Speciální nástrojová ocel, leštěná

63276 105
Provedení
- Břity dodatečně indukčně kalené
- Tvrdost břitů cca 64 HRC
- Speciální nástrojová ocel, brynýrovaná

63276 106
Provedení
- Nerezová ocel INOX
- Tvrdost břitů cca 54 HRC
- Speciální nástrojová ocel, leštěná
- Se svorkou drátu – bez nekontrolovaného 

odskočení odřezků drátu

63276 107
Provedení
- Břity dodatečně indukčně kalené
- Tvrdost břitů cca 64 HRC
- Speciální nástrojová ocel, brynýrovaná
- Se svorkou drátu – bez nekontrolovaného 

odskočení odřezků drátu

63276 101

63276 105

63276

63276 106

63276 107
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63.1063.10 www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Boční štípací kleště na elektroniku │ Šikmé čelní štípací kleště na elektroniku │ 
Uchopovací kleště na elektroniku

Boční štípací kleště na elektroniku
J
Provedení
- Špičaté čelisti
- Černě brynýrované

- Naložený přesný kloub 
se šroubovým spojem

- Plastové návleky rukojetí
- S otvíracím perem

Kvalita
Vysoce legovaná 
ocel na kuličková ložiska.

63292

                                                                                                                                                                                       
      Provedení                               do Ø drátu                        délka                                                    63292            …
                                                    měděný mm                           mm                                                            €                
       S fazetou                                                  1,25                       110                                            48,90     201
       S jemnou fazetou                                  1,25                               110                                                            49,80     200
       Bez fazety                                                1,00                       110                                            56,00     202

Boční štípací kleště na elektroniku
J
Provedení
- Špičaté, vykroužené čelisti
- Černě brynýrované

- Naložený přesný kloub 
se šroubovým spojem

- Plastové návleky rukojetí 
- S otvíracím perem

Kvalita
Vysoce legovaná 
ocel na kuličková ložiska.

63293

                                                                                                                                                                                       
      Provedení                                do Ø drátu                        délka                                                    63293            …
                                                    měděný mm                           mm                                                            €                
       S malou fazetou                                       1,0                               110                                          (51,50)     102
       Bez fazety                                                  0,8                               110                                            59,00     103

63292

63293

Boční štípací kleště na elektroniku

J
Provedení
- Oválné čelisti
- Černě brynýrované

- Naložený přesný kloub 
se šroubovým spojem

- Plastové návleky rukojetí
- S otvíracím perem

Kvalita
Vysoce legovaná 
ocel na kuličková ložiska.

63295

                                                                                                                                                                                       
      Provedení                                do Ø drátu               do Ø drátu                    délka                        63295            …
                                        pružinová ocel mm            měděný mm                      mm                               €                
     S fazetou                                                    0,4                              1,60                112,5                     49,10     101
     S malou fazetou                                            -                              1,60                112,5                    53,00     102
     Bez fazety                                                       -                              1,25                112,5                    59,50     103

63295

Boční štípací kleště na elektroniku
J
Provedení
- Oválné čelisti
- Černě brynýrované

- Naložený přesný kloub 
se šroubovým spojem

- Plastové návleky rukojetí
- S otvíracím perem

Kvalita
Vysoce legovaná 
ocel na kuličková ložiska.

63296

                                                                                                                                                                                       
      Provedení                               do Ø drátu               do Ø drátu                    délka                        63296            …
                                                    piánový mm            měděný mm                      mm                               €                
     S fazetou                                                    0,4                       2,0                  125                    51,50     101
     S malou fazetou                                            -                       2,0                  125                    59,50     102
     Bez fazety                                                       -                       1,6                  125                    68,00     103

63296

Boční štípací kleště na elektroniku
J
Provedení
- Špičaté čelisti
- Černě brynýrované

- Naložený přesný kloub 
se šroubovým spojem

- Plastové návleky rukojetí
- S otvíracím perem

Kvalita
Vysoce legovaná 
ocel na kuličková ložiska.

63297

                                                                                                                                                                                      
      Provedení                                do Ø drátu              do Ø drátu                    délka                        63297            …
                                        pružinová ocel mm            měděný mm                      mm                               €                
       S fazetou                                                    0,4                                2,0                         125                    56,00     101

63297

                                                                                                                                                                                     
       Provedení                              do Ø drátu                        délka                                                    63298            …
                                                    měděný mm                           mm                                                            €                
         S malou fazetou                                     0,8                     117,5                                            94,50     103

Šikmé čelní štípací kleště na elektroniku
J
Provedení
- Čelisti černé brynýrované
- S malou fazetou, pod úhlem 45°

- Naložený přesný kloub 
se šroubovým spojem

- Plastové návleky rukojetí
- S otvíracím perem

Kvalita
Vysoce legovaná ocel pro 
kuličková ložiska.

63298

63298
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      Provedení                                              do Ø drátu      do Ø drátu      do Ø drátu       délka        63301            …
                                                                       tvrdý mm     střední mm     měkký mm          mm               €                
       Zakulacená hlava s velmi malou fazetou         0,7                     1,3            0,2 - 1,7           125          39,90     101
      Zakulacená hlava bez fazety                                     -                      1,0             0,1 - 1,7           125          44,40     102
      Špičatá hlava s velmi malou fazetou                 0,6                      1,1            0,2 - 1,5           125          39,90     103
      Ploché, široké čelisti                                                   -                          -                          -           135          36,30     107

Přesné boční štípací kleště ESD a uchopovací kleště na elektroniku

:
63301 101-103
Přesné boční štípací kleště ESD na elektroniku
Provedení
- Kleště s malými fazetami pro přesné řezy 

i na citlivých elektronických součástkách
- Břity dodatečně indukčně kalené
- Tvrdost břitů cca 64 HRC
- Provedení odvádějící elektrostatický náboj,

disipativní
- Dvoubarevné vícesložkové návleky rukojetí ESD
Použití
Pro nejjemnější řezné práce např. v elektronice 
a jemné mechanice. Provedení bez fazety 
pro lícující odstřihávání.
Kvalita 
Z chromo-vanadové oceli na kuličková ložiska,
brynýrovaná hlava.

63301 107
Přesné uchopovací kleště ESD na elektroniku
Provedení
- Odvádějící elektrostatický náboj, disipativní
- Dvoubarevné vícesložkové návleky rukojetí ESD
- Hladce broušené uchopovací plochy
- Jemně zaoblené hrany
Použití
Pro montážní práce např. v elektronice a jemné
mechanice. K uchopení, přidržení a ohýbání.
Kvalita 
Z chrom-vanadové oceli na kuličková ložiska,
brynýrovaná hlava.

63301 101

63301 107

63301 10363301 102

63301

Přesné boční štípací kleště na elektroniku DIN ISO 9654/9655

:
Provedení 
- Ergonomické dvousložkové návleky rukojetí
- S otvíracím perem
- Přesně broušené plochy kloubu
- Velmi přesně broušené, ostré břity 

s velmi malými fazetami pro přesné řezy 
na citlivých elektronických součástkách

- Břity dodatečně indukčně kalené
- Tvrdost břitů cca 64 HRC

Použití
Pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice 
a jemné mechanice. Provedení bez fazety 
pro lícující odstřihávání.
Kvalita 
Z chrom-vanadové oceli na kuličková ložiska,
kované. 

                                                                                                                                                                                       
      Provedení                                      do Ø drátu       do Ø drátu       do Ø drátu       délka            63299            …
                                                               tvrdý mm      střední mm       měkký mm          mm                    €                
       Zakulacená hlava s jemnou fazetou         0,7                       1,3              0,2 - 1,7           125               38,50     101
       Špičatá hlava s jemnou fazetou                 0,6                        1,1              0,2 - 1,5           125               38,50     103
       Mini hlava bez fazety                                          -                       0,8             0,1 - 1,3           120             44,70     106

63299 101

63299 103 63299 106

63299
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Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Kleště na elektroniku ESD │ Boční štípací kleště na elektroniku │ Pinzety

Uchopovací čelisti na elektroniku a ESD

:
Provedení
- Průchozí přesný kloub
- Hladce broušené uchopovací plochy
- Pečlivě odjehlené hrany
- Dvojité pero bez tření pro hladké 

a rovnoměrné otevírání
- Zrcadlová politura v kombinaci s jemným olejovým

filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi –
žádné poruchy v obvodech kvůli odlupujícím se
částečkám chromu

- Rukojeti s dvoubarevnými vícesožkovými 
návleky

Použití
Přesné kleště pro nejjemnější montážní práce 
např. v elektronice a jemné mechanice, vhodné 
k uchopování, držení a ohýbání.
Kvalita
Speciální nástrojová ocel, kalená a popouštěná
v oleji.

63315 101
- Ploché široké čelisti

63315 102
- Půlkulaté čelisti

63315 103
- Kulaté špičaté čelisti

63315 104
- O 45° zahnuté půlkulaté čelisti

63315 105
- Rovné čelisti

63315 106
- Zahnuté čelisti

63316 101
- Odvádějící elektrostatický náboj – disipativní
- Ploché široké čelisti

63316 102
- Odvádějící elektrostatický náboj – disipativní
- Půlkulaté čelisti

63316 103
- Odvádějící elektrostatický náboj – disipativní
- Kulaté špičaté čelisti

63316 104
- Odvádějící elektrostatický náboj – disipativní
- O 45° zahnuté půlkulaté čelisti

63315 101

                                                                                                                                                                ESD                
             délka                                                                                                 63315            …              63316            …
               mm                                                                                                         €                                      €                
                  115                                                                                                               23,40     101                 25,50     101
                  115                                                                                                               23,40     102                 25,50     102
                  115                                                                                                               23,40     103                 25,50     103
                  115                                                                                                               25,20     104               (27,50)     104
                145                                                                                                  27,70     105                                             
                  145                                                                                                               29,90     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, černě leptané, leštěné
- Červená, plastem potažená ramena
- Průchozí kloub
- Dvojitá listová otvírací pružina

Kvalita
C 45.

Ploché kleště na elektroniku
63320 101

                                                                                                                                                                                       
      čelisti                           délka čelistí                 celková délka                                                       63320            …
                                                         mm                                 mm                                                               €                
       krátké                                                23                                      120                                               16,80     101
       dlouhé                                               40                                      145                                                             (18,70)     102

63320 102

63320

Špičaté kleště na elektroniku
ß
Provedení
- Hladké čelisti, černě leptané, leštěné
- Červená, plastem potažená ramena
- Průchozí kloub 
- Dvojité listové otvírací pero

Kvalita
C 45.

63323 101

                                                                                                                                                                                       
      čelisti                           délka čelistí                 celková délka                                                       63323            …
                                                        mm                                mm                                                               €                
     krátké                                                23                                      120                                               16,80     101
     dlouhé                                               38                                      145                                               19,20     102
     jehlové, dlouhé                               38                                      145                                               19,20     104
     zahnuté o 45°                                  23                                      120                                               17,00     105

63323 102

63323 104 63323 105

63323
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Sady pinzet
ß
Provedení
V koženkové brašně, délka cca 145 mm.

Kvalita
Nerezová ocel, antireflexní.

63400 201

                                                                                                                                                              
                                                                                                                             63400…      201        202
  1 osazovací pinzeta pro vertikální součástky                                                                      X            X
  1 osazovací pinzeta pro horizontální součástky                                                                  X            X
  1 osazovací pinzeta pro diagonální součástky                                                                    X            X
  1 osazovací pinzeta pro ploché součástky                                                                          X            X
  1 odpájecí pinzeta s uchopovacími hroty pro vytažení pevně usazených součástek          X            X
  1 uchopovací pinzeta pro ploché součástky, např. destičkové kondenzátory atd.              X            
  1 chladící pinzeta, chladící čelisti z mědi, antimagnetické                                                  X            
  1 precizní pinzeta pro jemnou mechaniku, s dutým hrotem, rovná                                                X
  1 precizní pinzeta pro jemnou mechaniku, plocha, hrot jemně vybíhající, rovná                           X
  1 špičatá pinzeta, s ozubeným hřbetem a špičkou, rovná                                                                 X
  1 uchopovací pinzeta, těžké provedení, zaoblené uchopovací hroty, hrubé zuby, rovná                 X
  1 montážní pinzeta, s vodícím kolíkem, ozubené uchopovací hroty, zakřivená                                X

                                                                                                                                                                                       
            Obsah                                                                                                                                       63400            …
                                                                                                                                                                      €                
          7-dílná                                                                                                                                                           77,00     201
        10-dílná                                                                                                                                                        146,00     202

63400 202

63400

       Obsah sady                                      Provedení                                                        Délka
  1  uchopovací kleště                           čelisti ploché široké                                          115 mm
  1  uchopovací kleště                           čelisti půlkulaté                                                 115 mm
  1  uchopovací kleště                           čelisti půlkulaté, zahnuté o 45°                        115 mm
  1  boční štípací kleště                         kulatá hlava, s malou fazetou                           120 mm
  1  boční štípací kleště                         špičatá hlava, s malou fazetou                         115 mm
  1  šikmé čelní štípací kleště               s malou fazetou                                                115 mm

Sada kleští ESD na elektroniku

:
Provedení
- V koženkovém pouzdře
- S průchozím přesným kloubem 

a pevně připojeným dvojitým perem bez tření
- S dvoubarevnými vícesložkovými návleky rukojetí, 

odvádějící elektrostatický náboj

Použití
Pro práce v elektronickém a telekomunikačním
průmyslu a v oblasti jemné mechaniky, servisu 
a elektrostaticky citlivých oblastech (ESD).

63355

                                                                                      
       Obsah                                           63355            …
                                                                     €                
      6-dílná                                               206,00     101

63355

Boční štípací kleště na elektroniku DIN ISO 5749
63380

                                                                                                                                                                                       
      Provedení              do Ø drátu              délka      tloušťka/šířka hlavy                                       63380            …
                                  měděný mm                  mm                               mm                                               €                
       S fazetou                       0,3 - 1,5                    120                                 6,8/11                                              45,20     101
       Jemná fazeta                0,3 - 1,5                    120                                 6,8/11                                              46,20     102

Šikmé čelní štípací kleště na elektroniku DIN ISO 5748

x
Provedení
- Brynýrované
- Břity a čelisti broušené s pomocí počítače
- S otvíracím perem
Použití
Pro práce v jemné mechanice, elektronice 
a telekomunikacích.

Kvalita
Vysoce výkonná nástrojová ocel, břity indukčně
kalené 58-60 HRC.

63385

                                                                                                                                                                                       
      Provedení              do Ø drátu              délka      tloušťka/šířka hlavy                                       63385            …
                                  měděný mm                  mm                               mm                                               €                
       Jemná fazeta             0,3 - 1,25                    119                                 6,8/10                                              56,00     101

63380

63385

x
Provedení
- Oválné čelisti
- Brynýrované
- Břity a čelisti broušené s pomocí počítače
- S otvíracím perem svěracím perem 

k přidržení odstřižených kusů drátu

Použití
Pro práce v jemné mechanice, elektronice 
a telekomunikacích.
Kvalita
Vysoce výkonná nástrojová ocel, břity indukčně
kalené 58-60 HRC.
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Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Pinzety

Univerzální pinzety
ß
Kvalita
Poniklovaná ocel.

63403 101-102
Citlivé, kulaté, ozubené 3mm hroty, rovné.

63403 103
Až po hrot potažená plastem, červená.

63405 101
Citlivé, úzké 1,5mm hroty, ozubené, s vodicím
kolíkem, zahnuté.

63405 102
Až po hrot potažená plastem, červená, bez vodícího
kolíku.

63403 101-102

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                               63403            …              63405            …
                 mm                                                                                                       €                                      €                
              120                                                                                                                6,10     101                                             
              145                                                                                                                6,90     102                                             
              145                                                                                                                7,90     103                                             
                    155                                                                                                                                                             9,40     101
                    155                                                                                                                                                             8,90     102

63403 103

63405 101

63405 102

63403 - 63405

Precizní pinzety
ß
Provedení
Citlivě pružící, široké čelisti. 
Jemné dlouhé hroty.

63410 101                 
Kvalita
Ocel, poniklovaná.

63410 102
Kvalita
Nerezavějící ocel, antimagnetická.

63410

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                                                                       63410            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              130                                                                                                                                                             7,90     101
              130                                                                                                                                                           17,30     102

Precizní pinzety Touch Point
ß
Provedení 
Touch Point = ergonomické polštářky na
rukojetích, které snižují namáhání o cca 33 %.
Ohýbací síly na hrot pinzety a uchopené díly se
snižují. Výhoda při práci s omezeným zorným polem
(prac. lupy, mikroskopy): Pinzety lze uchopit bez
pohledu na ně, ihned najdete správnou polohu.

63412 101 
Hodinářská pinzeta 
Provedení 
Rovné, jemné dlouhé hroty, antireflexně matovaná. 

63412 102 
Precizní pinzeta 
Provedení 
Ploché jemné dlouhé hroty, antireflexně matovaná. 

63412 103 
Pinzeta na elektroniku 
Provedení 
Zakřivené jemné dlouhé hroty ohnuté proti sobě,
antireflexně matovaná. 

63412 101

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                                                                       63412            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    108                                                                                                                                                           23,20     101
                    130                                                                                                                                                           22,30     102
                    122                                                                                                                                                           26,20     103

63412 102

63412 103

63410

63412

ß
Provedení 
Extrémně lehké, vodivé, velká mechanická pevnost,
odolné proti korozi agresivními kyselinami, 100 %
antimagnetické, antireflexně matované. 
Kvalita 
Titan, nerezavějící. 

63415 101 
Titanová pinzeta na elektroniku 
Provedení
Špičatá 

63415 102 
Titanová univerzální pinzeta 
Provedení 
Špičatá, zakřivená, jemně vedená, s kolíkem. 

63415 103 
Titanová hodinářská pinzeta 
Provedení 
Rovné, jemné hroty. 

Titanové pinzety na elektroniku
63415 101

                                                                                                                                                                                       
           délka                                                                                                                                           63415            …
              mm                                                                                                                                                  €                
                120                                                                                                                                                               32,10     101
                155                                                                                                                                                              27,20     102
                108                                                                                                                                                              21,50     103

63415 102

63415 103

63415
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Precizní pinzety ESD
ß
63417 101 
Hodinářská pinzeta ESD 
Provedení 
Zahnuté, jemné hroty, bezpečná pro ESD.

63417 102 
Pinzeta ESD na elektroniku 

Provedení 
Hrot, bezpečná pro ESD.

63417 103 
Pinzeta ESD na elektroniku 
Provedení 
Ohnutí hrotů proti sobě, antireflexní matování,
bezpečná pro ESD.

63417 101

                                                                                                                                                                                       
           délka                                                                                                                                           63417            …
              mm                                                                                                                                                  €                
                108                                                                                                                                                              16,90     101
                120                                                                                                                                                              14,60     102
                122                                                                                                                                                              18,70     103

63417 102

63417 103

63417

Pájecí křížové pinzety
ß
Kvalita
Ocel, poniklovaná.

63420
Provedení
Široký hrot lopatkovitého tvaru. Rovný a ozubený.

63425
Provedení
Jemný hrot, zahnutý. Plastová ochrana před
odváděním tepla.

63430
Provedení
Rovný, široký hrot, zaoblený. Naletované měděné
čelisti, odvádějící teplo.

63420

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                       63420            …              63425            …              63430            …
                 mm                                                               €                                      €                                      €                
              160                                                                 13,10     101                  17,50     101                 16,40     101

63425

63430

Precizní hodinářské pinzety

x
Provedení
Citlivě pružící, pero a hrot kalené.

63450 101
Nerezavějící, antimagnetická, rovná, zahrocená

Kvalita
Speciální ocel.

63450 108
Nerezavějící, zahnuté hroty.
Kvalita
Austenitická ocel.

63450 101

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                                                                       63450            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              120                                                                                                                                                           36,60     101
              105                                                                                                                                                           42,40     108

63450 108

Precizní pinzety

x
Provedení
Citlivě pružící, pero a hrot kalené.
Kvalita
Speciální ocel.

63455 101
Dutý hrot, leštěné.

63455 102
Leštěné.

63455 103
Leštěné, šířka hrotu 2 mm.

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                                                                       63455            …
                 mm                                                                                                                                               €                
               112                                                                                                                                                           19,10     101
              127                                                                                                                                                           18,50     102
              120                                                                                                                                                           17,90     103

63455

63420 - 63430

63450

63455

Klenotnické pinzety

x
Provedení
Citlivě pružící, pero a hrot kalené, se zaoblenými
hroty. Čelisti s jemnými zoubky.
Kvalita
Speciální ocel.

63460 101+103
Leštěné a poniklované. 

63460 102
Až po hrot potažená plastem, červená.

63460 101+103

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                                                                       63460            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              140                                                                                                                                                           17,90     101
              140                                                                                                                                                           19,90     102
              160                                                                                                                                                           21,00     103

63460 102

63460
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63.1663.16 www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Pinzety │ Program ESD

                                                                                                                                                                                       
       pro součástky o Ø               délka                                                                                               63482            …
       mm                                           mm                                                                                                       €                
      vertikální 2,5 - 5                          145                                                                               14,30     101
      horizontální 2,5 - 5                    145                                                                             (14,30)     102
      diagonální 2,5 - 5                       145                                                                             (14,30)     103

                                                                                                                                                                                       
       provedení                                                                      délka                                                       63465            …
                                                                                                 mm                                                               €                
      Leštěná a poniklovaná                                                          120                                               15,50     101
      Leštěná a poniklovaná                                                          145                                               16,50     102
      Leštěná a poniklovaná                                                         200                                               33,10     103
      Nerezavějící, antimagnetická                                              145                                              29,50     105
      Až po hrot potažená plastem, červená                            120                                               16,00     106
      Až po hrot potažená plastem, červená                            145                                               17,00     107
      Až po hrot potažená plastem, červená                            200                                               32,10     108

Precizní technické pinzety

x
Provedení
Citlivě pružící, pero a hrot kalené, zaoblené čelisti 

s jemnými zoubky.
Kvalita
Speciální ocel.

63465 101-105

63465 106-108

Precizní pinzety

x
Kvalita
Speciální ocel.

63470
Model College
Zakřivená, jemně ozubená, kalený hrot.

63470 103
Nerezavějící, antimagnetická.

63470 104
Leštěná, poniklovaná. Aktivní část kalená.

63470 105
Až po hrot potažená plastem, červená.

63475
Křížová pinzeta
Pero kalené. Leštěná, poniklovaná.

63470 103

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                               63470            …              63475            …
                 mm                                                                                                       €                                      €                
              150                                                                                                             35,40     103                                             
              150                                                                                                              17,70     104                                             
              150                                                                                                           (19,20)     105                                             
              155                                                                                                                                                          28,90     101

63470 105

63475

Osazovací pinzety na elektroniku
ß
Provedení
Hladké uchopovací plochy.
Použití
Pro nasazování a odpájení elektronických součástek.
Kvalita
Nerezavějící ocel, antireflexní.

63482 101

63482 102

63482 103

63465

63470 - 63475

63482

Osazovací pinzety ESD

63483 101

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                                                                       63483            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    120                                                                                                                                                           14,70     101
                    120                                                                                                                                                           14,70     102

63483 102

ß
63483 101 
Provedení 
Ø 3,5 mm, horizontální, antireflexně matovaná,
bezpečná pro ESD.

63483 102 
Provedení 
Ø 1,5 mm, diagonální, antireflexně matovaná,
bezpečná pro ESD.

63483

Osazovací pinzety na elektroniku 
ß
Provedení
Široké uchopovací plochy.
Kvalita
Nerezavějící ocel, antireflexní.

63485 101
Pro ploché součástky, např. destičkové kondenzátory.
63485 102
Měkce potažené uchopovací plochy, odolné vůči
teplotě do cca 350 °C. Na keramické díly.

63485 101

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                                                                       63485            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              145                                                                                                                                                           11,90     101
              145                                                                                                                                                           14,30     102

63485 102

63485
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Pojízdný stolek ESD
63614 101
Pojízdný stolek SAP-507-ESD
- Rám z práškově lakovaných ocelových profilů
- Deska stolu 26 mm, odolná vůči žáru, pájecímu

cínu, kyselinám a rozpouštědlám
- Jádro upínací desky s ESD laminátovou povrcho-

vou úpravou
- Uzemnění prostřednictvím bezpečnostního odporu
- Výškově nastavitelný pomocí šroubů s vnitřním

šestihranem od 650 - 900 mm

- Se 4 kolečky 100 mm, 
z toho 2 vodící a 2 s aretací

Poznámka:
Dodává se bez spodní desky (kat. č. 63614 102).

63614 102
Spodní deska AT-507-ESD
Pro pojízdný stolek SAP-507 (kat. č. 63614 101).

                                                                                                                                                                                       
                                       typ                                            nosnost                      barva                        63614            …
                                                                                                   kg                         RAL                               €                
     Pojízdný stůl               SAP-507-ESD                                        150                          7045                   F (419,00)     101
     Spodní deska             AT-507-ESD                                                  -                                   -                    F (189,00)     102

63614

Otočné křeslo ESD
Provedení
- 5-dílná hvězdicová noha s měkkými, vodícími

kolečky bržděnými v závislosti na zatížení
- Bezpečnostní plynová pružina
- Pevný a vodivý potah polstrování na sedadle 

a opěradle
- Potah lze čistit s běžnými čistícími prostředky

63615

                                                                                                                                                                                       
    Standardní výška uložení                Barva                                                                                     63615            …
                                         mm                polstrovaný povlak                                                                       €                
                                     400 - 530                  šedý                                                                                               F 320,00     101

Skladovací boxy ESD
Provedení
- Z vodivého polypropylénu
- Zvlněné dno a velký otvor zajišťují pohodlné

uchopení nástrojů

63625

                                                                                                                                                                                       
    Vnější rozměry                                                                                                                                 63625            …
       V x Š x H mm                                                                                                                                         €                
       75 x 105 x 165                                                                                                                                                      4,10     101

63614

63615

63625

Odpájecí pinzeta na elektroniku
ß
Provedení
S uchopovacími hroty.
Použití
K vytažení pevně usazených oblých nebo hranatých
součástek do velikosti 10 mm.

Kvalita
Nerezavějící ocel.

63492

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                                                                       63492            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              145                                                                                                                                                        (14,30)     101

63492

Pinzeta s lupou
63497

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                                                                       63497            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              120                                                                                                                                                           33,30     101

ß
Provedení
Kalené hroty, Ø lupy 30 mm, 
zvětšení 3,5- až 4-násobné.

Kvalita
Speciální ocel.

Upínací kleště
ß
Provedení
S dlouhým dosahem, možnost zajištění pomocí
západky.

Použití
Vhodné zejména pro montážní práce.
Kvalita
Nerezavějící ocel.

63499

                                                                                                                                                                                       
              délka                                                                                                                                       63499            …
                 mm                                                                                                                                               €                
              145                                                                                                                                                           13,70     101

63497

63499
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Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Pytel ESD SX10
Provedení
- Pytel z LDPE fólie s malým nábojem
- Odpovídá požadavkům podle ČSN EN 61340-5-1 

- Opakovaně uzavíratelný díky 
navařenému zipu

                                                                                                                                                                                        
        šířka x délka            Baleni =                                                                                                       63641            …
                       mm                      ks                                                                                                               €                
                203 x 254                      100                                                                                                                       17,30     102
                254 x 305                      100                                                                                                                      23,50     103

63641

63641

                                                                                                                                                                                       
      typ                                            barva                                         63655            …                           63656            …
                                                                                                                  €                                                   €                
       Sada stolních podložek           šedá                                                  66,50     201                                                            
       Čistič stolních podložek          -                                                                                                                     14,70     101

63656

63655

63655
Sada stolních podložek ESD
Provedení
- Šedá stolní podložka 600 x 900 mm, 

s 2 tlačítky 10 mm
- Nastavitelný textilní pásek na zápěstí, 

s 10mm tlačítkem
- Lehký spirálový kabel 1,8 m, 10mm tlačítko /

banánkový konektor
- Adaptér banánkového konektoru s 10mm tlačítkem
- Zemnící vodič 3 m (s bezpečnostním odporem 

1 MOhm), černý, 10mm tlačítko a prstencová oka

63656
Čistič na stolní podložky ESD
Provedení
- Čistící prostředek pro disipativní a vodivé povrchy
- Bezproblémové čištění běžných 

nečistot
- Dodává se v rozstřikovači o objemu 1 litr

Sada stolních podložek ESD63655 - 63656

Kartáče a štětce ESD
Provedení
- Vodivá plastová rukojeť

- Přírodní štětiny se zapracovanými 
vodivými vlákny

                                                                                                                                                                                       
      typ                                                                                                                                                   63750            …
                                                                                                                                                                      €                
       Kulatý štětec, 8,0 mm                                                                                                                                     13,30     102
       Tvrdý kartáč, 30,0 mm dlouhý                                                                                                                      13,30     104

63750 102

63750 104

63750

Rukavice ESD
Provedení
- Polyamidová tkanina
- Bříška prstů potažená PU

- Bez švů a uvolňujících se vláken
- Spárované 63680

                                                                                                                                                                                       
      velikost                                                                                                                                           63680            …
                                                                                                                                                                      €                
       S                                                                                                                                                                              5,10     101
       M                                                                                                                                                                              5,10     102
       L                                                                                                                                                                               5,10     103
       XL                                                                                                                                                                            5,10     104

63680

Pásky na zápěstí ESD
63670 101
Textilní pásek na zápěstí
Provedení
- 10 mm DK
- Nastavitelný pro každou velikost zápěstí
- Antialergický, žádný kovový kontakt
- Modrá barva

63670 102
Sada textilních pásků na zápěstí
Provedení
- 10 mm DK – banánkový konektor
- Textilní pásek nastavitelný pro každou velikost zápěstí
- Antialergický, žádný kovový kontakt
- Včetně spirálového kabelu 1,8 m
- Modrá barva

63670 104
Sada kovových pásků na zápěstí
Provedení
- 10 mm DK – banánkový konektor
- Nastavitelný pro každou velikost zápěstí
- Vyměnitelné plastové členy
- Včetně spirálového kabelu 1,8 m
- Černá barva

63670 105
Pásek na zápěstí se zemnícím kabelem
Provedení
- 10 mm DK - 10 mm DK
- 1,8 m lehký spirálový kabel 

bezpečnostním odporem 1 Megaohm

63670 101

                                                                                                                                                                                       
      Typ                                                                                                                                                   63670            …
                                                                                                                                                                      €                
       Textilní pásek na zápěstí                                                                                                                                 4,65     101
       Sada textilních pásků na zápěstí                                                                                                                  9,20     102
       Sada kovových pásků na zápěstí                                                                                                             (34,70)     104
       Pásek na zápěstí se zemnícím kabelem                                                                                                   (5,30)     105

63670 102

63670 104 63670 105

63670

Program ESD │ Lžíce │ Špachtle
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66002

66004

66009

66021

Zednické lžíce
Provedení
List z kalené oceli, kónicky zbroušený, 
s dříkem ve tvaru S, s lakovanou násadou 
z bukového dřeva. 
DIN 6441 C.

66002
Nerezová ocel.

66001

                                                                                                                                                         nerezová                
      délka listu                       šířka listu                                                       66001            …              66002            …
                 mm                                 mm                                                               €                                      €                
                    160                                85/115                                                               (8,80)     102                   9,20     102
              180                               95/125                                                                 11,10     101                   9,50     101

Bernská omítací lžíce
Provedení
List z kalené oceli, kónicky zbroušený, 
s rovným dříkem, s lakovanou násadou 
z bukového dřeva. 
DIN 6441 A.

66004
Nerezová ocel.

66003

                                                                                                                                                         nerezová                
      délka listu                       šířka listu                                                       66003            …              66004            …
                 mm                                 mm                                                               €                                      €                
                    140                                 85/60                                                                  8,40     101                   9,50     101

Úzká lžíce
Provedení 
List z kalené oceli, kónicky zbroušený, 
s dříkem ve tvaru S a lakovanou násadou 
z bukového dřeva.

Kvalita 
Nerezová ocel. 66007

                                                                                                                                                         nerezové                
      délka listu                       šířka listu                                                                                               66007            …
                 mm                                 mm                                                                                                       €                
                    160                                        55                                                                                                               9,50     101

Štukatérské stěrky
Provedení
List z kalené oceli, kónicky zbroušený, 
s rovným dříkem a lakovanou násadou 
z bukového dřeva. 
DIN 6441 C.

66009
Nerezová ocel.

66008

                                                                                                                                                         nerezová                
      délka listu                       šířka listu                                                       66008            …              66009            …
                 mm                                 mm                                                               €                                      €                
                      93                                        50                                                                  6,90     101                   6,80     101
                    110                                        80                                                                (7,90)     103                    7,80     103

Hladící lžíce
Provedení
List z kalené oceli o tloušťce 0,7 mm, 
bez nýtů, podpěrou z lehkých kovů a se zahnutou, 
lakovanou násadou z bukového dřeva. DIN 6439.

66021
Nerezová ocel.

66020

                                                                                                                                                         nerezová                
      délka listu                       šířka listu                                                       66020            …              66021            …
                 mm                                 mm                                                               €                                      €                
                    280                                      130                                                                   7,90     101                 10,30     101

66001 - 66002

66003 - 66004

66007

66008 - 66009

66020 - 66021

Japonská plošná stěrka
Provedení
Vysoce pružná ocel, tvrdost II, tloušťka 0,31 mm. 
S plast. hřbetem, odolným proti kyselinám.

66216

                                                                                                                                                                                        
                                                       šířka                                                                                               66216            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                                                                   50                                                                                                                             101
                                                                 100                                                                                                                             102
               Sada 4-dílná 50, 80, 100 a 120                                                                                                                            103

66216
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Stěrka
Provedení
Čepel z elektrooceli, s půloválnou dřevěnou
násadou, kónicky broušená, s otvorem pro
zavěšení.

66218

                                                                                                                                                                                        
           šířka čepele                                                                                                                               66218            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                      30                                                                                                                                                    1,85     101
                               40                                                                                                                                                    2,05     102
                               50                                                                                                                                                    2,25     103
                      60                                                                                                                                                    2,50     104
                               80                                                                                                                                                    3,30     105
                             100                                                                                                                                                    3,90     106

Malířská stěrka
Provedení
Nerezová ušlechtilá ocel leštěná do vysokého lesku,
čepel pružná, kónicky broušená, plastová rukojeť 
s otvorem pro zavěšení.

66219

                                                                                                                                                                                        
           šířka čepele                                                                                                                               66219            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                               30                                                                                                                                                    4,10     101
                               40                                                                                                                                                    3,85     102
                               50                                                                                                                                                    4,30     103
                               60                                                                                                                                                    5,10     104
                               80                                                                                                                                                    5,50     105
                             100                                                                                                                                                    6,30     106

Kelímek na sádru
Provedení
Z měkkého, speciálního PVC, kónicky klenutý.
Ztvrdlou sádru je možno snadno odstranit stlačením
elastického kelímku.

66270

                                                                                                                                                                                        
                  Rozměr                                                                                                                               66270            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                    125 x 90                                                                                                                                                    2,15     101

66218

66219

66270

Stěrky │ Kelímky na sádru │ Barevné válečky│ Barevné vany│ Štětce│ Ploché štětce Modler│ Lepící pásky

Vana na barvu
Provedení
- Hostalen, nerozbitný a odolný vůči rozpouštědlům

66280

                                                                                                                                                                                        
                  Rozměr                                                                                                                               66280            …
                          cm                                                                                                                                       €                
            20 x 21 x 3,5                                                                                                                                                    2,40     101

Váleček na topná tělesa/malý
Provedení
- Váleček s násuvným uzávěrem
- Třmen z pozinkovaného drátu, Ø 6 mm
- Plastová rukojeť
- Odolný proti rozpouštědlům

66275
Perlonový váleček
- Povlak bezešvý, spirálovitého tvaru

66276
Moltoprenový váleček
- Rovný, odřezaný z bloku

66275

                                                                                                              Perlon                               Moltopren                
                                                               šířka                                        66275            …                      66276            …
                                                                 mm                                               €                                              €                
     Váleček s třmenem                                100                                                4,20     101                            3,90     101
     Náhradní váleček, jednotlivý              100                                                2,05     102                             1,65     102

66276

66275 - 66276

66280
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                                                                                   Štětec na topná tělesa                
            šířka štětce                            délka štětin                                66290            …
                  cca mm                                  cca mm                                       €                
                               35                                                 45                                        2,15     101
                               50                                                 45                                       2,85     102
                               75                                                 50                                       5,40     103

Sady štětců
66285 101

                                                                                                                                         
                     obsah                                                                               66285            …
                                                                                                                       €                
                       6-dílná                                                                                           10,30     101
                    10-dílná                                                                                           13,80     102

66285 102

Plochý štětec „MODLER“
Provedení
- Světlé, čisté štětiny
- Plechová objímka
- Rukojeť z lípového dřeva, I. tloušťka

66288

                                                                                                                                         
            šířka štětce                            délka štětin                                66288            …
                  cca mm                                  cca mm                                       €                
                               25                                                 37                                       1,65     101

Štětec plochý a na topná tělesa
66289
Plochý štětec
Provedení
- S krátkou rukojetí
- Rovný tvar
- Světlé, čisté štětiny

66290
Štětec na topná tělesa
Provedení
- Se 40 cm dlouhou rukojetí
- Zahnutý tvar
- Silné, šedé čínské štětiny

66289

66290

Kulatý štětec
Provedení
- Univerzální kulatý štětec
- Dřevěná rukojeť s otvorem pro zavěšení
- Štětiny upnuté do plastové kapsle
- Zaoblená špička
- Světlé, čisté štětiny, upnuté bez použití kovu

66293

66285

66288

66289 - 66290

66293

                                                                                                Plochý štětec                
            šířka štětce                            délka štětin                              66289            …
                  cca mm                                  cca mm                                      €                
                               35                                                 45                                     2,25     101
                               50                                                 45                                     3,05     102
                               70                                                 50                                     6,30     103

                                                                                                                                       
         velikost          Ø štětce              délka štětin                              66293            …
                                       mm                           mm                                      €                
                       8                      35                                 73                                      3,15     104
                    10                      40                                 77                                     4,55     105
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                         
         velikost          Ø štětce              délka štětin                                66293            …
                                       mm                           mm                                       €                
                       2                      20                                 58                                       1,75     101
                       4                      25                                 65                                       2,25     102
                       6                      30                                 68                                       2,75     103

66285 101
Tvořená:
- 3 kulatými štětci
- 3 plochými štětci

66285 102
Tvořená:
- 3 kulatými štětci
- 5 plochými štětci
- 2 štětci na topná tělesa

Měkká lepící páska z PVC
Provedení
- Příčně drážkovaná
- Odolná proti UV záření
- Zcela oddělitelná lepící vrstva
- Žlutá barva
Použití
Speciálně na plochy vystavené působení slunečního
záření a eloxované kovové plochy.

66294

                                                                                                                                         
             šířka               délka                                                                 66294            …
               mm                     m                                                                         €                
                    50                      33                                                                             6,10     101

66294
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

www.hhw.cz

Navštivte náš obchod HHW 

WERKSHOP
snadno  •  fl exibilně  •  rychle

                                                                                   Navíječ s úderovou šňúrou                 Barevný pudr                
       barva                    obsah                                                                       66300            …              66301            …
                                             g                                                                               €                                      €                
      -                                           -                                                            15,50     101                                             
         modrá                          100                                                                                                                                 4,05     101
         červená                       100                                                                                                                                 4,05     102

66307

Provedení
- Silná lepící PE páska zesílená mřížkou
- Pigmentované kaučukové lepidlo s vysokou 

adhezí, vhodné pro téměř všechny podklady
- Barva stříbrně-šedá, černá

Použití
Jako standardní montážní páska k lepení trubek 
a větracích otvorů, jako i k upevnění fólií na kovy,
plasty, omítky a beton. Použitelná při teplotách 
mezi -20°C až +80°C.

Lepící páska
66295

                                                                                                                                                                                        
             šířka               délka                                                                                                                 66295            …
               mm                     m                                                                                                                         €                
                    50                      50                                                                                                                                 12,90     101

Ploché krepové lepící pásky
Provedení 
- Nejlepší malířská kvalita
- Odolné vůči žáru do 80 °C
- Nepromokavé

66296

Navíječ s úderovou šňůrou/barevný pudr
66300
Navíječ s úderovou šňůrou 
- S 15 m olovnicového provázku v pouzdře 

a klikou k navíjení
- Možno použít i jako olovnici

66301
Barevný pudr

66300 66301

Olovnice
Provedení
- Z oceli
- S mosazným knoflíkem

66306

                                                                                                                                                                                        
       Hmotnost                                                                                                                                       66306            …
                     g                                                                                                                                               €                
                    250                                                                                                                                                             9,20     102
                    500                                                                                                                                                           14,30     104

Provázek k olovnici
Provedení
- Z polyetylénu
- Trhací síla 14 kg
- Červená barva
                                                                                                                                                                                        
             délka                     Ø                                                                                                                 66307            …
               mm                     m                                                                                                                         €                
                    50                         1                                                                                                                                   4,30     105

66295

66296

66300 - 66301

66306

66307

Lepící pásky │ Navíječe s úderovou šňúrou │ Olovnice │ Provázky k olovnici │ 
Lopaty │ Rýče │ Krumpáče │ Lopatky na odpadky

                                                                                       
             šířka               délka                66296            …
               mm                     m                       €                
                    38                      50                     5,40     104
                    50                      50                     7,40     105
                                                                                                   

                                                                                       
             šířka               délka                66296            …
               mm                     m                       €                
                    19                      50                     2,95     101
                    25                      50                     3,80     102
                    30                      50                     4,30     103
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Lopata Diamant-Pionier
Provedení 
- Z kaleného ocelového plechu
- Červené práškové lakování

66500
Frankfurtská lopata
- Made in Germany

66503
Holsteinská lopata na písek
- Made in Germany

66508
Násada lopaty
- Ohýbané jasanové dřevo, 1. jakost
- DIN 20151
- Broušený povrch

h
Provedení
- Rýč s dvojitou pružnou objímkou
- Výjimečná odolnost proti opotřebení
- Kónicky válcovaný list z jednoho kusu
- Při použití se sám ostří
- S dvojnásobně nýtovanou jasanovou 

násadou ve tvaru T
- Zahradnický tvar
- Made in Germany

Kvalita
Matování opískováním.

Rýč
66525

                                                                                                                                                                                        
           rozměr listu                         délka násady                                                                               66525            …
                         mm                                         mm                                                                                       €                
                  285 x 185                                               850                                                                                           63,00     101

Lopaty
66500 66503

66508

                                                                                                                                        Frankfurtská lopata                        Holsteinská lopata                               Násada lopaty                
           rozměr listu                   délka x Ø násady                                                                   66500            …                              66503            …                              66508            …
                         mm                                         mm                                                                          €                                                      €                                                      €                
                  300 x 270                                                      -                                                                             13,90     101                                                                                                                               
                  270 x 250                                                      -                                                                                                                                            12,90     101                                                               
                                  -                                    1300 x 40                                                                                                                                                                                                             9,90     101

Krumpáč (krumpáč se špičkou a plochým sekáčem)
66526
Krumpáč
Provedení
- DIN 20109
- Kovaná a kalená ocel
- 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             cca kg                              €                                               €                
                               60                             565                     3,0                          19,20     201                                                        
                                  -                             950                          -                                                                                  11,10     101

Lopatky na odpadky
Provedení
- Robustní lopata z ocelového plechu s dřevěnou

násadou

Použití
Pro řemeslné a průmyslové použití.

66528

                                                                                                                                                                                        
    provedení                             velikost                                                                                               66528            …
                                                         mm                                                                                                       €                
     černě lakovaná                   220 x 200                                                                                                               5,90     101
     pozinkovaná                       220 x 200                                                                                                               6,90     102

66500 - 66508

66525

66526 - 66527

66528
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Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz66.6 a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Sálové a dílenské koště
66530

66531

66532

66533

Provedení
Dřevěné tělo plochého tvaru, zaoblené, s pevně
namontovaným držákem násady POWER-STICK.
Bleskurychlá montáž všech obvyklých dřevěných
násad, pevné usazení díky kónickému tvaru objímky
násady.

66530
Kokos,
Na suché podlahy.

66531
Arenga,
Na hrubou špínu, odolné vůči vodě. Dlouhá životnost.

66532
Elaston,
Na hrubou špínu, odolné vůči olejům a louhům.
Na betonové, průmyslové a dřevěné podlahy.

66533
Jemná jakostní směs, 
klenutá hladina vlasu. Na jemné nečistoty.

                                     kokos                         arenga                       elaston                          jakostní směs                
   velikost dřeva           66530            …           66531            …         66532            …                       66533            …
                    mm                   €                                   €                                 €                                               €                
              400 x 55                6,60     101                                                                                                                8,40     101
              500 x 55                                                       12,80     102                                                                                                
              600 x 55                9,40     103                                                     12,80     103                                                        

Venkovní koště
Provedení
Hrubé, silné venkovní koště s červenými silnými
štětinami z vlákna Elaston.

66535

                                                                                                                                                                                        
       délka štětin     osazení vlasu     šířka dřeva                                                                               66535            …
                    mm                     řady                  mm                                                                                       €                
                        100                      6 x 18                   400                                                                                             8,50     101

Násada ke koštěti
Provedení
Borovice bez suků, broušená, s válcovitým koncem násady.

66537

                                                                                                                                                                                        
              délka                     Ø                                                                                                               66537            …
                 mm                  mm                                                                                                                       €                
                  1400                       24                                                                                                                                 3,35     101

Stavařské vědro
Provedení
Z polyetylénu s vysokou pevností, pozinkovaný kovový
držák, nízký okraj pro postavení, černé, s litrovou
stupnicí.

66545

                                                                                                                                                                                        
             obsah           velikost              výška                                                                                       66545            …
                      l              Ø mm                  mm                                                                                               €                
                      12                    310                   235                                                                                                       4,10     101

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       66546            …
                      l                                                                                                                                               €                
                      10                                                                                                                                                           18,80     101

66546Provedení
Pozinkované, zvláště robustní provedení, 
zesílené držadlo.

Kovové vědro

Ruční smetáček
66529 101

66529 102

66529 103

Provedení
Dřevěné tělo rovného tvaru, se zaoblenými 
hranami násady.

66529 101
S přírodními kokosovými štětinami. Dřevo, 
nelakované. Na suché, hrubé nečistoty.

66529 103
Ruční smetáček s dlouhou násadou
S přírodními kokosovými štětinami. Dřevo, 
nelakované. Na suché, hrubé nečistoty.

66529 102
Průmyslový ruční smetáček
Jemná směs, nelakované dřevo. 
Na jemné nečistoty.

                                                                                                                                                                                        
      provedení                         celková délka            výška vlasu     osazení vlasu                           66529            …
                                                                 mm                  cca mm                     řady                                   €                
       kokosové štětiny                                  280                               75                              4                                  2,40     101
       kokosové štětiny                                   450                               75                              4                                  4,35     103
       jakostní směs                                        280                               75                              4                                  3,05     102

66529

66530 - 66533

66535

66537

66545

66546

Ruční smetáčky │ Košťata │ Vědra │ Škrabky │ Předpichovače │ Dláta
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            obsah sady                                      obsah v 1 kusu                provedení                               67195            …
                                                                      šířka břitu mm                                                                       €                
                6-dílná                           6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26                  v dřevěné krabici                       116,00     101

Škrabka
Provedení
- Pravoúhlé
- Z elektrooceli

Použití
K nejjemnějšímu obrábění (ohlazování) povrchů 
z tvrdého dřeva a hran. K ohlazení rýh po noži 
a zarostlého dřeva, také k odstranění i těch
nejmenších nerovností.

67145

                                                                                                                                                                                       
          délka x šířka                                                                                                                               67145            …
                         mm                                                                                                                                       €                
              150 x 60                                                                                                                                                    3,70     101

Předpichovač/šídlo
Provedení
- S kulatou čepelí a plastovou násadou
- Čepel z nástrojové oceli

67160

                                                                                                                                                                                       
               Ø x délka                                                                                                                               67160            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                      6 x 100                                                                                                                                                    4,85     101

Dláto na dřevo podle DIN 5139
v
Provedení
- S bočními hranami a zploštěnou 

habrovou násadou

Kvalita
Speciální dlátová ocel.

Dláto na dřevo podle BHL DIN 5139
v
Provedení
- 6-dílné
- S bočními hranami a zploštěnou 

habrovou násadou

Kvalita
Speciální dlátová ocel.

67195

67145

67160

67195

67200

                                                                                       
              šířka břitu                              67200            …
                         mm                                      €                
                               26                                   20,30     211
                               28                                   22,70     212
                               30                                   22,60     213
                                                                                                   
                                                                                                   

                                                                                      
              šířka břitu                              67200            …
                         mm                                      €                
                        6                                   15,40     201
                        8                                   15,40     202
                      10                                   15,40     203
                       12                                   15,40     204
                       14                                   15,40     205

                                                                                       
              Šířka břitu                              67200            …
                         mm                                      €                
                               16                                   15,40     206
                               18                                    18,10     207
                               20                                    18,10     208
                               22                                   20,30     209
                               24                                   20,30     210

Dláto na dřevo67194

x
Provedení
- Speciální dvousložková rukojeť optimalizuje vedení

a manipulaci
- Precizně broušený břit s maximální ostrostí
- Kalené a tepelně ošetřené pro dlouhou životnost
- Jemně broušené a okamžitě připravené k použití

                                                                                                                                                                                          
            obsah sady                              obsah v 1 kusu                        provedení                                67194            …
                                                              šířka břitu mm                                                                                 €                

                       6-dílná                  6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26                           v dřevěné krabici                          76,00     101

67194 101

67194 201-206

                                                                                                                                                                                          
              šířka břitu                           délka čepele                                provedení                                67194            …
                         mm                                         mm                                                                                         €                
                                 6                                               140                                    v ochranném pouzdře                  14,20     201
                               10                                               140                                    v ochranném pouzdře                  14,90     202
                               12                                               140                                    v ochranném pouzdře                  15,30     203
                               16                                               140                                    v ochranném pouzdře                  16,00     204
                               20                                               140                                    v ochranném pouzdře                  16,70     205
                               26                                               140                                    v ochranném pouzdře                  17,70     206
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Řezač skla Silberschnitt

Přesný úhelník

- Provedení
- Se zkosením
- S mosaznou kolejničkou v drážce
- Rameno z palisandrového dřeva a laserem vypálená

stupnice na modrém, pružícím ocelovém jazýčku
- Mosazná kolejnička v drážce

                                                                                                                                                                                       
                      délka                                                                                                                               67313            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                     250                                                                                                                                                  61,00     102
                     300                                                                                                                                                 72,00     103

67313

Úhelník, tesařský
Provedení
- Pružící
- Rameno leštěné, cca 35 mm široké,

s rýsovacím otvorem a číslovanou stupnicí v cm

Kvalita
Speciální ocel.

                                                                                                                                                                                       
          délka ramen                                                                                                                               67325            …
                         mm                                                                                                                                       €                
             800 x 320                                                                                                                                                 26,90     102

Tesařské tužky
Provedení
- Oválné
- V tuctu

67327                                                                                                                                        
                      Délka                                                                               67327            …
                         mm                                                                                       €                
                     240                                                                                           16,80     101

Provedení
- Originál! Milionkrát osvědčené
- 6 řezných kotoučků z legované oceli
- Poniklovaná čelní deska a rozeta, dřevěná násada

Použití
Pro sklo o tloušťce 3 - 10 mm. 
Vzdálenost pravítka 2,5 mm.

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              67340            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                     7,50     101

Truhlářský skládací metr

- Provedení
- Rameno z bukového dřeva s mosazným profilem U
- Modrý, pružící tvrdý ocelový jazýček 67310 

                                                                                                                                                                                       
    délka kolejničky                                                                                                                               67310            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                     250                                                                                                                                                 42,90     101

67310

67313

67325

67327

Truhlářská palička │ Rýsovací míra │ Truhlářský skládací metr │ Úhelník │ Tužka │ 
Řezák na sklo │ Sekyra │ Nebozez │ Forstnerův vrták │ Pily

67340

67340

67325

Truhlářská palička
Provedení
- Úderová hlava z tlumeného bukového dřeva
- Hrany opatřeny vyfrézovaným zkosením
- Násada má profilovaný, šikovný tvar, 

je z tuhého jasanového dřeva a do úderové hlavy
je vlepená, vklíněná a spojená příchytkami

Použití
Chrání dlabací nástroje při tvrdých úderech.

67300

                                                                                                                                                                                       
       Úderová hlava                                                                                                                               67300            …
                         mm                                                                                                                                       €                
              140 x 80                                                                                                                                                  31,50     201

-
Provedení
- Z habrového dřeva
- S dvěma samostatně nastavitelnými rýsovacími

sloupky

- Štíhlé ocelové rýsovací jehly
- Vložená, dobře čitelná milimetrová stupnice
Použití
K vyznačení zamýšlených řezů/čepů.

Rýsovací míra (rejsek)
67305

                                                                                                                                                                                       
       rozsah měření                         celková délka                                                                               67305            …
                         mm                                         mm                                                                                       €                
                     150                                               220                                                                (37,20)     101

67300

67305
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Ruční sekyra DIN 5131

x Provedení
- Kovaná hlava
- Břit ostře broušený, vklíněný do plastu
- Zavěšení přímo spojené s klínem
- Lakovaná jasanová násada
- Gumová ochrana břitu

67400

                                                                                      
 celková hmotnost    celková délka      67400            …
                            g                   mm              €                
                   800                     360      15,60     201

Sekyra na dřevo DIN 7294

x Provedení
- Kovaná hlava
- Břit ostře broušený, vklíněný do plastu
- Zavěšení spojené přímo s klínem
- Lakovaná jasanová násada
- Gumová ochrana břitu

67405

                                                                                      
 celková hmotnost    celková délka      67405            …
                          g                     mm              €                
                 1800                       700    (31,40)     201

67400

67405

Nebozez tvaru B
Provedení
- Kvalitní chrom-vanadová ocel
- Precizně broušený vystřeďovací hrot
- Brynýrovaný a přebroušený povrch
- Speciální geometrie drážky pro optimální odvádění třísek

Použití
Pro přesnou výrobu průchozích 
vrtání a slepých děr.

67620 101

                                                                                                                                                                Sada                
    obsah sady                         Ø vrtáku                                                                                               67620            …
                                                         mm                                                                                                       €                
             5-dílná               4 / 5 / 6 / 8 / 10                                                                                                              11,20     101

67620 103-112

Strojní Forstnerův vrták DIN 7483 G
Provedení
- S 2 hlavními a periferními břity 
- Vystřeďovací hrot, strojově broušený do kruhu,

rozměrově stálý
- Celková délka 90 mm

Použití
Forstnerovy vrtáky se hodí zejména pro precizní
vrtání do masivního dřeva (i s otevřenými hranami).

67660

                                                                                       
         Ø vrtáku           Ø dříku              67660            …
                mm                 mm                      €                
                      25                         8                 21,90     109
                      26                         8              (22,80)     110
                      28                         8                 24,50     111
                      28                         8                 25,60     112
                      32                      10                 27,30     113

                                                                                       
         Ø vrtáku           Ø dříku              67660            …
                mm                 mm                      €                
                      34                      10                 29,30     114
                      38                      10               (34,10)     117
                      40                      10                 36,40     118
                                                                                                   
                                                                                                   

                                                                                      
         Ø vrtáku           Ø dříku              67660            …
                mm                 mm                      €                
                      12                         8           (13,40)     101
                      14                         8             14,30     102
                      15                         8             15,90     103
                      16                         8             15,90     104
                      18                         8                 16,80     105

67620

67660

                                                                                                                                                        jednotlivě                
         Ø vrtáku                 celková délka             délka dříku                                                               67620            …
                 mm                                 mm                         mm                                                                       €                
                        3                                        61                               33                                                                           1,95     103
                        4                                        75                               43                                                                           1,95     104
                        5                                        86                               52                                                                           2,05     105
                        6                                        93                               57                                                                           2,05     106
                        7                                      104                               65                                                                           2,80     107
                        8                                       114                               70                                                                           3,50     108
                        9                                      122                               70                                                                           3,85     109
                      10                                      127                               80                                                                           4,25     110
                      12                                      151                             101                                                                           5,40     112

                                                                                      
                               délka mm              67700            …
                  zavřený/otevřený                      €                
                                       230/420                 28,60     101

x Provedení  
- Perfektní kvalita s odolnou patentovanou speciální

kluznou povrchovou úpravou
- Díky ní vzniká o 20 % méně třecího odporu, 

což snižuje vynaložené úsilí při práci
- 100% ochrana před korozí
- Speciální ozubení XT se 7 zuby na palec

- Precizně broušený, křížený a kalený
- Plastová rukojeť s ochranou proti sklouznutí
- Možnost zavření jednoručným bezpečnostním

uzávěrem

Děrovací pila (děrovka)
Provedení
- S broušenými zuby
Použití
K obrábění dřeva, kůže, gumy, 
plastů, lisovaných materiálů atd.

67670
                                                                                      
             Ø         celková délka              67670            …
         mm                         mm                      €                
        6,5                             360             21,10     101

Pily na dřevo Lapländer

67700

67670

67700
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Ergonomická oblouková pila

x
Provedení
- Rám z oválné trubky s lehce ovladatelným

upínacím mechanismem
- Pilový list s hoblíkovým ozubením na čerstvé dřevo

- Lakované hroty zubů, kalené
- S ergonomickou ochranou rukou 

a kloubů

67720

                                                                                               Oblouková pila                Náhradní pilový list               
      délka listu                                                                                       67720            …                      67721            …
                 mm                                                                                               €                                              €                
              760                                                                                                    18,30     201                             7,50     201 67721

Ocasové pily (ocasky)

x Provedení
- Kalené hroty zubů
- Zuby precizně broušené a zalomené
- Univerzální ozubení pro optimální řezný výkon

podélně i příčně k vláknům
- Stabilní plastová rukojeť se 45° a 90° 

dorazovým úhlem

Použití
Univerzální ocasová pila pro všechny druhy dřeva.

                                                                                      
      délka listu                zuby              67730            …
                 mm          na palec                      €                
              400                    7/8                 11,70     101
              475                    7/8                 11,90     102

Ocasové pily (ocasky) Superior 2600

x Provedení 
- Pilový list z kvalitní švédské oceli 

s ozubením XT, indukčně kalený
- S odolnou, patentovanou speciální kluznou 

povrchovou úpravou
- Díky tomu dochází k menšímu třecímu odporu, což

znamená snížení námahy až o 30 %
- Neklouzavá dvousložková plastová rukojeť se 45°

a 90° dorazovým úhlem
- Odolný proti korozi, s bezpečnostní ochranou ozubení

Použití 
Extrémně výkonná z středně hrubých materiálů, 
jako jsou dřevotřískové desky nebo plasty.

67737                                                                                      
      délka listu                zuby              67737            …
                 mm          na palec                      €                
                    400                11/12                 33,60     101
                    475                  9/10                 35,10     102

67720 - 67721

67730

67737

Pily │ Ochrana pokožky

67730

Ocasová pila67740

ß Provedení
- S trojstranným diamantovým brusem
- Protipřilnavá povrchová úprava
Použití
Extrémně výkonná u jemných a hrubých materiálů.
Precizní brus umožňuje rychlé a čisté řezání do
všech druhů dřeva, dřevotřískových desek, plastů 
a sádry.

                                                                                       
      délka listu                zuby              67740            …
                 mm          na palec                      €                
                    450                 8 - 12                 25,10     202

67740

Japonské obouručné pily

x
67753 101
- Oboustranná japonská obouručná pila
- Ozubení na obou stranách, na jedné straně 

extra jemné ozubení, na druhé 
straně středně jemné ozubení

- Extra dlouhá rukojeť pro obouručné vedení 
a velký dosah

- Pracovní způsob tažením vede k vytvoření
přesného řezu, zajistí úzkou spáru řezu a vyžaduje
méně námahy

67753 102
- Japonská obouručná pila se zesíleným hřbetem

s extra tenkým listem a extra jemným ozubením
- Kalené hroty zubů, trojnásobně broušené, 

zajišťují dokonale jemný řez do dřeva a plastů
- Pružnost listu umožňuje plán řezání k povrchu
- Dvousložková rukojeť pro vysoký pracovní 

komfort a bezpečný úchop

67753 101

                                                                                                                                                                                       
    délka listu                 zuby                                                                                                               67753            …
               mm           na palec                                                                                                                       €                
                  240           6 - 8,5/17                                                                                                                               29,90     101
             270                     18,5                                                                                                                               28,00     102

67753 102

Zařezávací pily (čepovky)

x
Provedení
- Jemné ozubení s kalenými hroty zubů
- S ocelovým hřbetem pro vysokou stabilitu

Použití
Na dřevo a plasty.

67750 202

                                                                                                                                                                                       
                                              délka listu                zuby                                                                       67750            …
                                                         mm          na palec                                                                               €                
     rovný                                               250            13/14                                                             9,90     202
     lomený, přeložitelný                   250            15/16                                                            14,20     203

67750 203

67750

67753
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Mast/krém na ochranu pokožky

8
68002
Mast na ochranu pokožky Travabon® classic
Provedení
Rozpustná ve vodě, bez tuků a silikonů, vysoký
podíl pevných látek, váže nečistoty, parfémovaná.
Usnadňuje čištění pokožky díky emulgátoru, který
váže špínu. Zvýšený ochranný účinek díky pigmen-
tům na ochranu pokožky. Zachování uchopovací
schopnosti rukou.
Použití
Chrání před olejovými, ve vodě nerozpustnými
pracovními látkami, jako jsou oleje, laky, grafit,
kovový prach a saze.

68003
Krém na ochranu pokožky Stokoderm® aqua
Provedení
Jemný krém s reparačním účinkem chrání kůži při
prací ve vlhku. Lehce mastící a rychle vstřebatelný.
Posiluje, stabilizuje a regeneruje ochrannou bariéru
pokožky.
Použití
Při kontaktu s vodu obsahujícími pracovními
látkami, jako jsou chladící maziva a vodní roztoky,
při nošení rukavic a neprodyšného ochranného
oděvu.

                                                                                       Travabon® classic                     Stokoderm® aqua                
     objem                                provedení                                           68002            …                         68003            …
           ml                                                                                                    €                                                 €                
           100                                    tuba                                                                4,95     101                                5,90     101
        1000                                    měkká láhev                                               37,20     102                              44,70     102

68002 102

68003 102

68002 101

68003 101

                                                                                                                                                                                        
      produkt                                  objem                                provedení                                              68006            …
                                                           ml                                                                                                       €                
       REMO-tec                                      100                                    tuba                                                                   3,25     101
       REMO-tec                                    2000                                    varioláhev                                                       34,70     102
       MULTI-tec                                       100                                    láhev                                                                  4,50     201
       MULTI-tec                                    2000                                    varioláhev                                                       48,50     202

Krém/mléko na ochranu pokožky Ligana®

d
68006 101-102
Ligana® REMO-tec
Provedení
- Bezotiskový, ve vodě rozpustný krém na ochranu

pokožky
- Ochranný film brání přilnutí nečistot a usnadňuje

čištění pokožky
- Bez tuků a silikonů.
Použití
Silně přilnavé, olejnaté nebo suché nečistoty např.
staré oleje, laky, barvy, dehty a bitumenová 
pryskyřice.

68006 201-202
Ligana® MULTI-tec
Provedení
- Mléko na ochranu pokožky s funkcí bariéry proti 

ve vodě rozpustným a ve vodě nerozpustným
látkám

- D-panthenol a vitamin E kromě toho působí
protizánětlivě a podporují přirozenou regeneraci
pokožky

- Bez silikonů.
Použití
U nejasně definovaných ohrožení kůže nebo
měnících se pracovních látek, při nošení rukavic.

68006 101

68006 201

68006 102

68006 202

68006

Krém na ochranu pokožky pr88® / Mléko na ochranu pokožky pr88® liquid
?
Provedení
- Nemastící, ve vodě rozpustný krém na ochranu

pokožky bez silikonů, s funkcí bariéry mezi kůží 
a pracovní látkou

- Bezotiskový
- Nedochází k snížení funkce pokožky, 

jako je odvádění vlhkosti nebo hmat

Použití
Silně přilnavé znečištění od oleje, dehtových 
a bitumenových produktů, syntetické pryskyřice,
silikonu a lepidel.

68001 101-102
Krém na ochranu pokožky v kelímku.

68001 103
Mléko na ochranu pokožky v rozstřikovací láhvi.

                                                                                                                                                                                        
     objem                                provedení                                                                                              68001            …
                                                                                                                                                                      €                
     100 ml                                    kelímek                                                                                                                   4,05     101
     150 ml                                    rozstřikovací láhev                                                                                                8,50     103
             1 l                                    kelímek                                                                                                                 13,40     102

68001 101

68001 103
68001 102

68001

Ochranný krém na pokožku LINDESA®

f
Provedení
- Mírně mastící, rychle vstřebatelný 

ochranný a pečující krém na pokožku 
na bázi přírodního včelího vosku

- Posiluje obrannou funkci pokožky 

- Proti poškozením pokožky působením 
vnějšího namáhání

- S přídavkem heřmánku
- Bez silikonů, nezanechávající otisky
Použití
Při nižším namáhání a pro péči o pokožku.

                                                                                                                                                                                        
     objem                                provedení                                                                                              68008            …
           ml                                                                                                                                                       €                
             50                                    tuba                                                                                                                          2,35     201

68008

68008
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA
8
Poznámka:
STOKO® Variodávkovač pro 1000ml nebo 2000ml
měkké láhve, viz kat č. 68030. 

68005 101 
Čistící prostředek na ruce Kresto® classic
Provedení
Se speciálním rozpouštědlem. Pasta s abrazivním
prostředkem ASTOPON® (zušlechtěná mouka ze
skořápek vlašských ořechů), s látkou na ochranu
pokožky EUCORNOL®. Velmi silná čistící síla.
Použití
Pro extrémně silná znečištění, např. od oleje, 
tuků a maziv. 

68005 100+103 
Čistící prostředek na ruce Solopol® strong
Provedení
Pasta s abrazivním prostředkem ASTOPON®

(zušlechtěná mouka ze skořápek vlašských ořechů)
a látkou na ochranu pokožky EUCORNOL® a s aloe
vera. Zvláště šetrný k pokožce, extrémně silná
čistící síla.
Použití
Pro čištění rukou bez rozpouštěděl, s velkým
podílem abrazivních látek, pro extrémní znečištění,
např. od oleje, tuků, sazí, grafitu a maziv.

68005 099+102 
Čistící prostředek na ruce Solopol® natural
Provedení
Pasta s abrazivním prostředkem ASTOPON®

(zušlechtěná mouka ze skořápek vlašských ořechů)
und látkou na ochranu pokožky EUCORNOL®

a s aloe vera. Na pokožce zanechává výrazný 
pocit dobrého ošetření a péče.
Použití
Při velmi silných znečištěních, jako např. od oleje,
tuku, sazí, kovového prachu a maziv.

68005 101

68005 102 68005 10368005 099

68005 100                                                                                                                                         
      produkt                                  objem                provedení               68005            …
                                                           ml                                                       €                
       Kresto® classic                            250                  tuba                               5,30     101
       Solopol® strong                           250                  tuba                               4,60     100
       Solopol® strong                        2000                  měkká láhev              25,80     103
       Solopol® natural                          250                  tuba                               3,90     099
       Solopol® natural                        2000                  měkká láhev               22,10     102

Čistící prostředek na ruce68005

Čistící mléko na pokožku Ivraxo®

d
68024 101-102
Ivraxo® Soft B
Provedení
- Neabrazivní čistící mléko na pokožku se silným

čistícím účinkem a hodnotou pH přizpůsobenou
pokožce

- Zpětně promašťující, bez mýdla a rozpouštědel.
Použití
Při středním až silném znečištění, např. od tuků,
oleje, kovového prachu nebo sazí.

68024 201-202
Ivraxo® Active Pearls
Provedení
- Čistící prostředek na ruce s měkkými perlami ASP

(Active Soft Pearls) z ricínového vosku, které vážou
špínu

- Bez ostrých nebo tvrdých abraziv, díky tomu nižší
zatížení pokožky než při použití běžného hrubého
čistidla na ruce

- Bez mýdla a rozpouštědel.
Použití
Při silném znečištění od tuků, oleje, kovového prachu,
grafitu nebo sazí. Doporučený při častém mytí rukou.

68024 102

68024 202
68024 101

68024 201

                                                                                                                                                                                        
      produkt                                          objem                        provedení                                              68024            …
                                                                   ml                                                                                               €                
       Soft B                                                       250                           láhev                                                                  3,40     101
       Soft B                                                    2000                           varioláhev                                                       14,00     102
       Active Pearls                                         250                           láhev                                                                  3,65     201
       Active Pearls                                       2000                           varioláhev                                                       18,80     202

68024

68010 101 + 68011 101

68010 102 + 68011 102

Čistící prostředek na ruce a dávkovač
ß
68010
Čistící prostředek na ruce
Provedení
Čistící prostředek na ruce značky HHW® je zpětně
promašťující, pH-neutrální, dermatologicky testovaný 
a vyznačuje se trvalým ochranným účinkem na pokožku,
neobsahuje mýdlo ani rozpouštědla.
Použití
Silná znečištění od oleje, tuků, dehtů, 

barev a bitumenové pryskyřice.

68011 101 
Dávkovač
Pro 3-litrovou nádobu včetně držáku na stěnu a šroubů.

68011 102 
Dávkovač
Pro 10-litrové vědro.

                                                                                                   čistící prostředek                        dávkovač                
     objem                                provedení                                                       68010            …              68011            …
              l                                                                                                               €                                      €                
             3                                    kelímek                                                                     17,60     101                 33,50     101
            10                                    kyblík                                                                        33,40     102                  47,40     102

68010 - 68011

Čistící prostředek na ruce
6
Provedení
Bez písku, mírně kyselý.
Obsahuje prostředek na ochranu pokožky.
Použití
Na uvolnění odolných nečistot.

Poznámka:
Skvěle čistí a chrání pokožku, také v případě
hrubých nečistot.

68000 101
                                                                                                                                                                                        
     objem                                provedení                                                                                              68000            …
                                                                                                                                                                      €                
    500 ml                                    kelímek                                                                                                                   3,50     101
          10 l                                    vědro                                                                                                                     33,90     102

68000 102

68000

Ochrana pokožky │ Péče o pokožku │ Zásobníky
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8
STOKO Mat® Vario
Provedení
Pouzdro z nerezové oceli s bílým nátěrem.

Použití
Nástěnný dávkovač pro variabilní výdej z 1000ml
nebo 2000ml měkkých láhví produktů STOKO®.

Dávkovač STOKO®

8
68026
Pečující krém Stokolan® classic
Provedení
- Rychle se vstřebávající pečující krém 

s uklidňujícím a regenerujícím účinkem 
na ruce a obličej

- Velice dobrá snášenlivost a vysoký 
pečující účinek

- Bez silikonů
Použití
Vhodný pro silně namáhanou pokožku a všechny
typy pokožky.

Poznámka:
Variabilní dávkovač STOKO® pro 1000ml nebo
2000ml měkké láhve, viz kat. č. 68030.

68027
Pečující gel Stokolan® soft+care
Provedení
- Intenzivně hydratující, velmi rychle 

se vstřebávající pečující gel na ruce a obličej
- Obsahuje pokožce vlastní zdroj energie kreatin,

stejně jako močovinu a glycerin
- Bez silikonů
Použití
Pro péči o normální pokožku.

68030

68030

                                                                                                                                                                                        
      produkt                                     objem                provedení                   68026            …              68027            …
                                                                                                                             €                                      €                
       Stokolan® classic                            100                  tuba                                     5,10     101                                             
       Stokolan® classic                         1000                  měkká láhev                    33,10     102                                             
       Stokolan® soft+care                       100                  tuba                                                                                  5,70     201

68027

68026 10168026 102

Péče o pokožku68026 - 68027

                                                                                                                                                                                        
                   V x Š x H                                                                                                                            68030            …
                            mm                                                                                                                                    €                
         322 x 126 x 140                                                                                                                                            117,00     101

Pečující krém
68028 101-102
Speciální krém C
Provedení
- Rychle se vstřebávající krém pro péči 

a regeneraci namáhané pokožky
- Hydratující, bez silikonů.
Použití
Pro silně namáhanou pokožku. 
Vhodný pro všechny typy pokožky.

68028 201-202
Ligana® Urea
Provedení
- Lehce mastící a velmi dobře se vstřebávající

pečující krém na ruce a obličej
- Vysoký regenerační účinek na silně 

namáhanou pokožku
- S močovinou a včelím voskem
- Bez silikonů a parfémů.
Použití
Pro silně namáhanou, suchou a citlivou pokožku.

68028 101

68028 102

                                                                                                                                                                                        
      produkt                                     objem                provedení                                                           68028            …
                                                              ml                                                                                                    €                
       Speciální krém C                             100                  tuba                                                                                  3,75     101
       Speciální krém C                          2000                  varioláhev                                                                     42,50     102
       Ligana® Urea                                      50                  tuba                                                                                  3,25     201
       Ligana® Urea                                 2000                  varioláhev                                                                      49,10     202

68028 201

68028 202

68028

68_HHW_Katalog_2016_CZ  16.11.16  14:29  Seite 68.3



68.4 www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz68.4 a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
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Speciální nástroje / PSA

Ochranné rukavice
M
Provedení 
Kvalitní ochranné rukavice s vynikajícím zachová-
ním hmatu, nanejvýš odolné a bezešvě pogumova-
né. Podšívka: Bavlněný úplet interlock, povrchová
vrstva: NBR speciál (nitrilkaučuk), ČSN EN 388.

Použití 
Použití v oblasti obrábění kovů, servisu, při lakýrnic-
kých, údrbářských a kontrolních pracích. Dobrá
odolnost proti olejům, tukům a pohonným hmotám.

68089

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                       délka                  balení =                                                               68089            …
                                                   cca cm                                                                                                       €                
                                 9                               27                           1 pár                                                                         16,20     101

68089

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                       délka                   barva                      balení =                                68086            …
                                                   cca cm                                                                                                       €                
                                 9                               27                      bílé                                   1 pár                                       8,90     101

Montážní rukavice 
M
Provedení 
Superlehké prodyšné montážní rukavice. Velmi
dobrý pocit hmatu a konečků prstů díky novému
tvaru. Konečky prstů, palce a dlaň s impregnací
NBR.Podšívka: Bavlněný úplet 
interlock, povrchová úprava: NBR speciál 
(nitrilkaučuk) ČSN EN 388.

Použití 
Použití v oblasti jemné montáže a montáže 
drobných součástí, třídících a kontrolních prací,
ochrany produktů.

68086

68086

Bavlněné trikotové rukavice
Provedení
Bělené, bílé. Nejlepší užitkové vlastnosti, dobrý pocit
hmatu a pohyblivost. S vložkou a vsazeným palcem,
prodyšné.

Použití
Okamžité rozpoznání nečistot a projevů opotřebení.
Ochrana produktů před otisky prstů. Vhodné také
jako podvlékací rukavice.

68085

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                  balení =                                                                                               68085            …
                                                                                                                                                                      €                
                  M (7 - 8)                      12 párů                                                                                                              17,70     101
                      L (10)                      12 párů                                                                                                              17,70     102
                    XL (13)                      12 párů                                                                                                              17,70     103

68085

Jednorázové latexové rukavice
Provedení
- Bezešvé
- Zapudrované
- Nositelné oboustranně

68080

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                          provedení                        balení =                                               68080            …
                                                                                                           ks                                                       €                
                            10                             v zásobníkovém boxu                100                                                       18,10     101

68080

u
Provedení
- Jednorázové nitrilové rukavice, bez pudru
- Konečky prstů jsou pro větší jistotu úchopu 

lehce zdrsněné
- Vysoká odolnost proti protržení
- Nesterilní, nositelné oboustranně
- ČSN EN 420, ČSN EN 374, ČSN EN 455, ČSN EN

61340-5-1, AQL 0,65, kat. III.

Použití
V laboratoři a výzkumu, v chemickém, potravinář-
ském a elektrotechnickém průmyslu, při úklidových 
a udržovacích pracích a k ochraně produktů.

68075 100-101
Dermatril® 740
Provedení
- S rolovacím okrajem

68075 200-201
Dermatril® 743
Provedení
- S dlouhou manžetou

Nitrilové jednorázové rukavice Dermatril®

68075

                                                                                                                                                                                                   Dermatril® 740                    Dermatril® P 743                
          velikost                 celková délka              tloušťka vrstvy                provedení                          balení=                                   68075            …                      68075            …
                                                  cca mm                                 mm                                                                  kus                                           €                                              €                
                        9                                      250                                      0,11                  v zásobníkovém boxu                  100                                        35,30     100                          24,90     200
                    10                                      280                                     0,20                  v zásobníkovém boxu                    50                                        35,30     101                          24,90     201

68075

Ochranné rukavice
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Nylonové rukavice Gripmaster®

Provedení
Černé nylonové rukavice s mikroporézním latexo-
vým povrchem na vnitřní straně rukou. Velmi vysoká
citlivost a extrémní jistota úchopu naolejovaných 
a kluzkých dílů. 
ČSN EN 420, ČSN EN 388 úroveň 2122, kat. II.

Použití
Práce s kluzkými obrobky a obrobky od oleje,
montáž a údržba, jemná mechanika, automobilový
průmysl.

68108

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                  balení =                                                                                               68108            …
                                                                                                                                                                      €                
                                 8                      12 párů                                                                                                             42,30     101
                                 9                      12 párů                                                                                                             42,30     102
                               10                      12 párů                                                                                                             42,30     103

68108

u
Provedení
Speciální nitrilová povrchová vrstva na vnitřní straně
ruky a na prstech, odpuzující vlhkost, nabízí
vysokou mechanickou odolnost.

Kvalitní bavlněný trikot na hřbetech rukou zajišťuje
ergonomický, přiléhavý tvar, maximální uživatelský
komfort a vysokou míru prodyšnosti. Dodatečná
ochrana zápěstních kloubů díky pletenému lemu. 
ČSN EN 420, ČSN EN 388 úroveň 3111, kat. II.

Bavlněné rukavice Sahara 100

68101

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                  balení =                                                                                                68101            …
                                                                                                                                                                      €                
                                 7                      10 párů                                                                                                             54,50     101
                                 8                      10 párů                                                                                                             54,50     102
                                 9                      10 párů                                                                                                             54,50     103
                               10                      10 párů                                                                                                             54,50     104

68101

Pracovní rukavice

Provedení 
Dlouhý tvar s textilními hřbety rukou a textilní
manžetou s ochranou kloubů a gumovým 
stahovacím páskem. 

68100 101 
Syntetická kůže, s podšívkou na vnitřní části ruky,
bílý grádl. Barva žlutá.

68100 102
Vepřová úplná přírodní kůže, s podšívkou na vnitřní
části ruky. CE kat. I.

68100 103 
Kůže na nábytek, špičková kvalita, zesílení na
vnitřní části ruky, plátěná manžeta, světlé barvy.

68100 104 
-Býčí hlava, přírodní barva- 
Hovězí kůže, špičková kvalita, pogumovaná
manžeta, vnitřní část ruky podšitá, tloušťka min. 
1,2 mm. ČSN EN 388 kat. II. 

68100 103 68100 104

68100 101

68100 102
                                                                                       
          velikost           balení =              68100            …
                                                                     €                
                      10             12 párů                  21,10     101
                      10             12 párů                 39,70     102
                      10             12 párů                 28,10     103
                      10                1 párů                    7,80     104

68100

PVC rukavice
Provedení
Kvalitní rukavice s podšívkou z bavlněného trikotu,
potažené PVC. ČSN EN 388, kat. II.

68090

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                       délka                  balení =                                                               68090            …
                                                          cm                                                                                                       €                
                            10                           40                   12 párů                                                                 57,50     101

68090

u
Provedení
S PU povrchovou úpravou na ploše dlaně a nad
klouby prstů. Extrémně dobrá citlivost prstů, těsně

přiléhající tvar, vysoká mechanická odolnost a jistota
úchopu. Prodyšné díky polyamidovému trikotu na
hřbetu rukou. Nízká špinivost. 
ČSN EN 388 úroveň 2131, kat. II.

Nylonové rukavice Camapur® Comfort 626
68103

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                  balení =                                                                                               68103            …
                                                                                                                                                                      €                
                                 7                      10 párů                                                                                                             42,60     101
                                 8                      10 párů                                                                                                             42,60     102
                                 9                      10 párů                                                                                                             42,60     103
                               10                      10 párů                                                                                                             42,60     104

68103

68_HHW_Katalog_2016_CZ  16.11.16  14:29  Seite 68.5



68.6 www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz68.6 a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Nitrilové rukavice
Provedení
Mnohostranně použitelné. U nitrilových rukavic se
spojují přednosti přírodní bavlny a vysokou bezpeč-
nost nitrilových sloučenin. Vysoká odolnost proti
rozřezání, propíchnutí a oděru, odpuzující 
tuky a oleje, hřbety rukou částečně potažené.
Použití
Pro montážní a údržbářské práce, obrábění kovů,
automobilový a lodní průmysl atd.

68110 100
Lehké provedení, hřbety rukou částečně potažené.
Odolné proti protržení, odpuzující oleje a tuky, 
s pleteným lemem, propůjčující citlivost a příjemné 
k nošení. CE kat. II.

68110 101
Těžké provedení, s manžetou z plachtoviny podle
CE kat. II. Hřbet bez povrchové vrstvy.

68110 103
M

Ochranné rukavice PROFI CLASSIC
Pletený lem, ČSN EN 388, velmi dobrý záběr za
sucha i za mokra, vynikající uživatelský komfort.

68110 101

68110 103

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                  balení =                                                                                                68110            …
                                                                                                                                                                      €                
                            10                    12 párů                                                                                                             30,80     100
                            10                    12 párů                                                                                                              37,30     101
                             9                        1 pár                                                                                                                7,30     103

68110 100

68110

Nylonové rukavice z jemného úpletu ActiveGrip™ Advance
Provedení
Nylonové rukavice z jemného úpletu s černou
nitrilovou povrchovou úpravou Micro Finish® na
vnitřní straně rukou. Anatomický přiléhavý tvar,
extrémně odolné proti opotřebení a sklouznutí,
prodyšné. 
ČSN EN 420, ČSN EN 388 úroveň 3121, kat. II.

Použití
Montážní a údržbářské práce za sucha, 
mokra i za přítomnosti oleje, v automobilovém
průmyslu, stavebnictví a strojírenství.

68109

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                  balení =                                                                                               68109            …
                                                                                                                                                                      €                
                           9 (L)                      12 párů                                                                                                             54,00     101
                      10 (XL)                      12 párů                                                                                                             54,00     102
                    11 (XXL)                      12 párů                                                                                                             54,00     103

68109

I
Provedení
Černá polyamidová rukavice potažená nitrilovou pěnou
na vnitřní straně rukou pro maximálně jistý úchop 
a odolnost proti oděru. Vzduch propouštějící hřbet ruky
pro optimální prodyšnost, dobrá citlivost prstů. 
ČSN EN 420, ČSN EN 388 úroveň 4121, kat. II.

Použití
Pro jemné montážní práce v prostředí s vysokým
znečištěním nebo s přítomností tuků a olejů.

Pletené rukavice Polytril Air
68105

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                  balení =                                                                                               68105            …
                                                                                                                                                                      €                
                                 7                    10 párů                                                                                                42,40     101
                                 8                    10 párů                                                                                                42,40     102
                                 9                    10 párů                                                                                                42,40     103
                               10                    10 párů                                                                                                42,40     104
                               11                    10 párů                                                                                                42,40     105

68105

Ochranné rukavice │ Ochrana sluchu

Tepelně odolné rukavice
Provedení
Bezešvé bavlněné rukavice s vysokým komfortem 
a dobrou zručností prstů. Ochrana proti kontaktní-
mu teplu do 250 °C. Oboustranně potažené
nitrilovou úpravou s profilem N pro lepší záběr 
a odolnost při nošení. Kat I.

Použití
Lehké až střední tepelné podmínky.

68115

                                                                                                                                                                                        
       velikost                             balení =                                                                                                68115            …
                                                                                                                                                                      €                
       pánská velikost                     1 pár                                                                                                  6,90     102

68115
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www.hhw.cz

snadno  •  fl exibilně  •  rychle
Navštivte náš obchod HHW 

WERKSHOP

Ochranné rukavice proti pořezání
Provedení
Středně silný kevlarový úplet, 
oboustranně s PVC nopy. 
ČSN EN 388 a ČSN EN 407.

68120

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                  balení =                                                                                                68120            …
                                                                                                                                                                      €                
                                 8                           1 pár                                                                                                             13,60     101
                               10                           1 pár                                                                                                             13,60     102

68120

Pletené rukavice Dyneema®

Provedení
Maximální komfort, dlouhá životnost, extrémně
odolné vůči namáhání. Vlákna Dyneema® zaručují
zvýšenou odolnost proti pořezání a také optimální
tvar. Šedé provedení, odolné proti pořezání, 
prsty a dlaň potažené PU.
Podle ČSN EN 388. Kat. II, ČSN EN 420.
                                                                                                                                                                                        
                  velikost                  balení =                                                                                                68118            …
                                                                                                                                                                      €                
                                 8                           1 pár                                                                                                             15,80     101
                               10                           1 pár                                                                                                             15,80     102

68118

68118

Rukavice s ochranou proti pořezání Camapur® Cut 620

u
Provedení
Pletené rukavice z vysokomodulových HPPE vláken
se šedou polyuretanovou povrchovou úpravou na
dlani. Skvěle sedí a propůjčují jemnou citlivost za
současné vynikající ochrany proti pořezání, pratel-
né. ČSN EN 420, ČSN EN 388 úroveň 4342, kat. II.

Použití
Obrábění plechů a kovů se středně velkým rizikem
pořezání, automobilový průmysl, montáž a údržba.

68117

                                                                                                                                                                                        
                  velikost                  balení =                                                                                                68117            …
                                                                                                                                                                      €                
                                 8                           1 pár                                                                                                             16,50     101
                                 9                           1 pár                                                                                                             16,50     102
                               10                           1 pár                                                                                                             16,50     103

68117
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Speciální nástroje / PSA

                                                                                                 Zásobník                         Doplnitelné balení               
               velikost                     balení =                                        68155            …                              68156            …
                                                                                                               €                                                      €                
                  303 L                           400 párů                                            114,00     101                                                               
                  303 S                           400 párů                                            114,00     102                                                               
                  303 L                           200 párů                                                                                                             38,20     101
                  303 S                           200 párů                                                                                                             38,20     102

Zásobník na ochranné špunty do uší Bilsomat 400

a
68155 
Provedení 
Zásobník typu Bilsomat 400:
Nástěnný zásobník na 400 párů ochranných špuntů
do uší Bilsom 303. Vaše rychlé a snadno dostupné
centrum ochrany sluchu přímo na stěně. Průhledný
kvůli kontrole stavu naplnění.
Ochrana sluchu typu Bilsom 303:
Vysoce účinné ochranné špunty do uší pro jednorá-
zové použití. Z polyuretanové pěny, kónicky tvarova-
né pro optimální umístění ve zvukovodu, hladký 
a hygienický povrch, ve 2 velikostech pro perfektní
usazení v uchu: L pro střední a velké zvukovody, 
S pro malé zvukovody. Barva: žluto-bílá. Výkon:
SNR = 33, H = 32, M = 29, L = 29.
Použití 
Tím, že se ochrana sluchu umístí u vstupu do
hlučných prostor, je k dispozici tam, kde je potřebná,
a současně slouží jako připomínka pro uživatele,
aby použili ochranu 
sluchu. 

68155 101 
Provedení 
Se 400 páry Bilsom 303, velikosti L. 

68155 102 
Provedení 
Se 400 páry Bilsom 303, velikosti S. 

68156 
Doplňující balení pro Bilsomat 400 

68156 101 
Provedení 
200 párů Bilsom 303, velikosti L. 

68156 102 
Provedení 
200 párů Bilsom 303, velikosti S. 

68155

68156

68155 - 68156

Ochrana sluchu │ Chrániče sluchu │ Ochranné dýchací masky

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               68160            …
                                                                                                                                                                      €                
         Chrániče uší                                                                                                                                                    16,80     101
         Box na chrániče uší                                                                                                                                      31,60     104

68160 101

G

Kapslové chrániče uší
Provedení
S plastovou čelenkou, s měkkým, vůči pokožce
příjemným polstrováním, vhodné pro každou
velikost hlavy, vysoký komfort při nošení i po delší
čas použití a nošení. 
ČSN EN 352-1. Hodnota SNR: 29 dB(A).

68160 104
Box na chrániče uší
Provedení
Z plastu ABS, modrý, chráněný před vniknutím
prachu a vody, jednoduchá instalace našroubová-
ním nebo nalepením. Včetně instalačního materiálu.
Rozměry 23,6 x 22,5 x 12,5 cm.

Kapslové chrániče uší/Box na chrániče uší
68160 10168160 104

68160

a
68150 101
Pěnové ochranné špunty do uší Laserlight
Provedení
S hladkým vnějším povrchem, sbíhající se do špičky
a předem tvarované. Optimálně se přizpůsobí tvaru
ucha a umožňují snadné zavedení a uzavření.
Hodnota SNR: 35 dB. Balené v sáčku po párech.

68150 201
Ochranné špunty do uší na čelence QB1
Provedení
Lehké a pohodlné. Speciální ergonomický tvar
zajišťuje potřebný odstup špuntů, napří při odložení
na pracovišti.
Hodnota SNR: 26 dB.

68150 202
Náhradní špunty
Pro ochranné špunty do uší na čelence 
kat. č. 68150 201.

Ochranné špunty do uší
68150 101

                                                                                                                                                                                        
                  balení =                                                                                                                               68150            …
                                                                                                                                                                      €                
                 200 párů                                                                                                                                                  41,60     101
                      1 kus                                                                                                                                                    8,90     201
                   50 párů                                                                                                                                               166,00     202

68150 201

68150
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ß-Zařízení provozu
Od nás dostanete vše najednou.  

Naplánujeme váš nový závod pomocí nejmodernějšího CAD softwaru individuálně a na míru  
dle vašich osobních potřeb. Rádi vám poradíme! 

Kontakt:

hommel@hhw.cz

                                                                                                                                                                                        
       typ                                                                                                            68161            …             68162            …
                                                                                                                                €                                    €                
         Leightning L2F                                                                                                    28,10     101                                            
         Leightning L2                                                                                      25,70     101

                                                                                                                                                                                        
       typ                                                                                                                                                  68163            …
                                                                                                                                                                      €                
         Optime I                                                                                                                                                            19,70     101
         Optime II                                                                                                                                                           24,80     201
         Optime III                                                                                                                                                          29,30     301

Kapslové chrániče sluchu Optime
Q 3

68163 101
Optime I
Provedení
Mnohostranné a výjimečně lehké (180 g). Tyto
kapslové chrániče sluchu mají štíhlý profil, uvnitř
ovšem velkorysou hloubku. Dají se snadno kombi-
novat s dalšími vybavením. Jsou ideální volbou pro
každého, kdo potřebuje kompletní chrániče sluchu
na kratší nebo delší časové úseky. Zkoušeno podle
ČSN EN 352-1/352-3. SNR = 27 dB.
Použití
Pro lehké hlukové zatížení. Dílna, klempířství,
tiskárna, hobby a volný čas.

68163 201
Optime II
Provedení
Model Optime II byl vyvinutý pro silné hlukové
zatížení a chrání efektivně i při velice nízkých
frekvencích. Těsnící kroužky jsou naplněné směsí
kapaliny a pěny a při lehkém přitlačení zajišťují
optimální utěsnění. I při dlouhém použití zůstává
zachován vysoký uživatelský komfort. 

Čelenka je ohebná a stupňovitě nastavitelná.
Hmotnost 210 g. 
Zkoušeno podle ČSN EN 352-1/352-3. 
SNR = 31 dB.
Použití
Pro silné hlukové zatížení. Práce se stavebními
stroji, pneumatickými vrtačkami a v zemědělství.

68163 301
Optime III
Provedení
Model Optime III je nejlepší volbou pro ochranu před
extrémním hlukovým zatížením. Dvojité skořepiny
minimalizují rezonanci uvnitř kapslí. Tím je dosaže-
no maximální ztlumení vysokofrekvenčních zvuků,
signály a řeč jsou ovšem slyšitelné. Akustické
spojení mezi vnitřním prostorem a prostorem mezi
skořepinami zajišťuje optimální odizolování nízkých
frekvencí. Široký, měkce polstrovaný oblouk
čelenky. Hmotnost 285 g. 
Zkoušeno podle ČSN EN 352-1/352-3.
SNR = 35 dB.
Použití
Pro extrémní hlukové zatížení. Letiště, 
důlní závody a strojovny.

68163 101

68163 201

68163 301

68163

68161

Kapslové chrániče uší
I
68161
Typ Leightning L2F High Visibility
Provedení
Se skládací čelenkou pro praktické uložení. Svítivě
zelené kapsle, které zajišťují vynikající viditelnost za
špatného počasí nebo ve tmě. Reflexní čelenka,
která je po dopadu světla velmi dobře viditelná 
a přináší ještě vyšší míru bezpečnosti. Technologie
Air Flow Control skýtá optimální tlumící výkon 
v každém frekvenčním rozsahu. Hmotnost 236 g.
Vyzkoušeno podle ČSN EN 352-1.
SNR = 32 dB.
Použití
Ideální k nošení v noci, za špatných světelných
podmínek a nepříznivých povětrnostních podmínek.

68162 101
Kapslová ochrana sluchu typu Leightning L2
Provedení
Pružinová ocelová čelenka pro nejexrémnější
namáhání. Měkké pěnové polstrování čelenky 
a příjemné těsnící polštářky (vyměnitelné) poskytují
maximální komfort při dlouhém čase použití.
Teleskopické výškové nastavení zaručuje perfektní
usazení na každé hlavě.
Zkoušeno podle ČSN EN 352-1. 
SNR = 31 dB.
Použití
Pro střední hlukové rozsahy a dlouhé časy použití. 68162

68161 - 68162
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Speciální nástroje / PSA

                                                                                                                                                                                        
       Stupeň ochrany               balení =                                                                                               68202            …
                                                           ks                                                                                                       €                
         FFP1                                                20                                                                                                             23,90     101
         FFP2                                                20                                                                                                             39,80     102
         FFP2                                                20                                                                                                             46,80     103
         FFP3 D                                             10                                                                                                             59,50     104

                                                                                                                                                                                        
       Stupeň ochrany               balení =                                                                                               68203            …
                                                           ks                                                                                                       €                
       FFP2                                                20                                                                                                             55,00     201
       FFP2                                                 10                                                                                                             37,80     202
       FFP2 D                                               5                                                                                                             45,40     203

Ochranné dýchací masky
Q
Provedení
Předtvarované tělo masky, nosní část může být
individuálně přizpůsobena.

68203 201
Ochranná dýchací maska FFP2
Použití
Proti jemných prachům až do desetinásobku mezní
hodnoty.

68203 202-203
Provedení
Dýchací masky s patentovaným vydechovacím
ventilem Cool Flow pro maximálně pohodlné
dýchání. Nedochází již k zamlžování brýlí.

68203 202
Ochranná dýchací maska FFP2 s vydechovacím
ventilem Cool Flow.
Použití
Proti jemných prachům až do desetinásobku mezní
hodnoty.

68203 203
Ochranná dýchací maska FFP2 D s vydechova-
cím ventilem Cool Flow, nastavitelnými 
upínacími pásky a těsnící manžetou.
Použití
Proti jemných prachům až do desetinásobku mezní
hodnoty.

68203 201 

68203 202

68203 203

68203

Ochranné dýchací masky

I
68202 101
Provedení
FFP1 podle ČSN EN 149:2001.
Ochranná dýchací maska s měkkou, pro pokožku
příjemnou těsnící manžetou pro optimální utěsnění 
v oblasti nosu. Pevný a elastický upínací systém
zajišťuje dobré upevnění. Maska neobsahuje PVC,
silikon ani latex. Rozlišovací barva nosního oblouku:
žlutá.
Použití
Proti pevným a kapalným aerosolům (prachům,
sprejům) až do čtyřnásobku jejich mezní hodnoty.

68202 102
Provedení
FFP2 podle ČSN EN 149:2001.
Ochranná dýchací maska s měkkou, pro pokožku
příjemnou těsnící manžetou pro optimální utěsnění 
v oblasti nosu. Pevný a elastický upínací systém
zajišťuje dobré upevnění. Maska neobsahuje PVC,
silikon ani latex. Rozlišovací barva nosního oblouku:
zelená.
Použití
Proti pevným a kapalným aerosolům (prachům,
sprejům) až do desetinásobku jejich mezní hodnoty.

68202 103
Provedení
Jako maska kat č. 68202 102, avšak s vydechova-
cím ventilem pro ještě vyšší míru komfortu.
Použití
Proti pevným a kapalným aerosolům (prachům,
sprejům) až do desetinásobku jejich mezní hodnoty.

68202 104
Provedení
FFP3 D podle ČSN EN 149:2001.
Skládací maska v hygienickém samostatném balení
s přiléhavou měkkou těsnící manžetou v oblasti
nosu a vydechovacím ventilem. Maska se vyznačuje
nízkým odporem při dýchání i v případě vysoké míry
orosení filtračních materiálů. Maska neobsahuje
PVC, silikon ani latex. Rozlišovací barva nosního
oblouku: červená.
Použití
Proti pevným a kapalným aerosolům (prachům,
sprejům) až do třicetinásobku jejich mezní hodnoty.

68202 104

68202 103

68202 102

68202 101

68202

Ochranné dýchací masky │ Ochranné brýle

                                                                                                                                                                                        
       stupeň ochrany                balení =                                                                                               68200            …
                                                           ks                                                                                                       €                
       FFP1 D                                            20                                                                                                             32,90     201
       FFP2 D                                             10                                                                                                             29,60     202

Ochranná dýchací maska

m
68200 201
Provedení
Zesílená vnější skořepina, měkká vnitřní skořepina,
tvarovatelný oblouk na nos. Stupeň ochrany FFP1 D,
ČSN EN 149:2001.
Použití
Ochrana před pevnými, nejedovatými částicemi.

68200 202
Provedení
Tvarově stabilní vnější pouzdro, tvarovatelný nosní
oblouk, vydechovací ventil, malý odpor, vysoký
uživatelský komfort a pěnové vnitřní těsnění, přišitý
pásek na hlavu. Stupeň ochrany FFP2 D, 
ČSN EN 149:2001.
Použití
Ochrana před pevnými, zdravotně škodlivými,
nejedovatými látkami.

68200 201

68200
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       zorník                             rám                                                                                                         68240            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                      křišťál, černý                                                                                                           9,10     201
         šedě tónovaný                 křišťál, černý                                                                                                           9,10     202

                                                                                                                                                                                        
       stupeň ochrany                balení =                                                                                               68206            …
                                                         kus                                                                                                       €                
         FFP1                                                 10                                                                                                              28,10     101
         FFP2                                                 10                                                                                                             39,50     201
         FFP3                                                 10                                                                                                             81,50     301

Q
Provedení
Trojdílná konstrukce a extra měkký flís na vnitřní
straně zajišťují nejvyšší míru komfortu, bezproblémo-
vou  řeč a vysokou míru připravenosti k použití. 
Nová filtrační technologie pro téměř nepozorova-
telný odpor při dýchání. Těsné usazení díky novému
uspořádání nosní oblasti a inovativní sponě na
bradě. Integrovaný nosní oblouk s polstrováním
pohlcujícím pot. Masky dále vynikají díky hygienické-
mu samostatnému balení a vydechovacímu ventilu
Cool Flow.

68206 101
Provedení
typ 9312
Stupeň ochrany FFP1 podle ČSN EN 149:2001, čtyřnáso-
bek mezní hodnoty pro částice. Barva pásku: žlutá.

68206 201
Provedení
typ 9322
Stupeň ochrany FFP2 podle ČSN EN 149:2001,
desetinásobek mezní hodnoty pro částice. Barva
pásku: modrá.

68206 301
Provedení
typ 9332
Stupeň ochrany FFP3 podle ČSN EN 149:2001,
třicetinásobek mezní hodnoty pro částice. Barva
pásku: červená.

Ochranné dýchací masky řady AuraTM 9300
68206

68206

Q
Provedení
Bezúdržbová maska pro maximální bezpečnost a
jednoduché použití. Dva velké filtry s aktivním uhlím
zajišťují malý odpor při dýchání, velký výhled díky
nízkému profilu, parabolický vydechovací ventil
snižuje hromadění tepla. Měkký, na dotyk příjemný
materiál masky. Lehký, vyvážený design, elastický
upínací systém s hlavovým úchytem, snadně
připnutelné šíjové popruhy. Stupeň ochrany
FFABEK1P3D podle ČSN EN 405:2002.

Použití
Organické páry, anorganické a kyselé plyny 
a amoniak až do desetinásobku hodnoty MAK nebo
koncentrace 1000 ml/m3, podle toho, která hodnota
bude dosažena jako první. Jemný prach až do
třicetinásobku mezní hodnoty.
Při manipulaci se čpavkem, metylaminem, chlórem,
bělícími prostředky, kyselinou solnou, oxidem
siřičitým, sirovodíkem, ředidly.

Ochranná dýchací maska 4279 (bezúdržbová)
68215

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               68215            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                     44,00     101

68215

4
Provedení
Lehké dvouzorníkové ochranné brýle s flexibilními,
neklouzavými sportovními ramínky pro příjemný
pocit při nošení. Měkké nosní sedýlka zajišťují
optimální usazení. Nosní sedýlka je možno odebrat
pro účely čištění. 100% UV ochrana, odolné proti
poškrábání a zamlžení. ČSN EN 166-168.

Použití
Pro práce v interiéru a exteriéru.

Ochranné brýle MAX T7
68240 201

68240 202

68240

                                                                                                                                                                                        
       zorník                                             rám                                                                                         68242            …
                                                                                                                                                                      €                
         stříbrný zrcadlový                             černo-oranžový                                                                                    6,90     101

Ochranné brýle MAX W3

4
Provedení
Interiérové/exteriérové ochranné brýle s lehce
střbrným zrcadlovým polykarbonátovým zorníkem
pro použití v proměnlivých světelných podmínkách.
Měkký nosník a flexibilní, délkově nastavitelná
ramínka zajišťují bezpečné držení. Velký zorník
chrání oblast obočí a skýtá dobrý výhled. Zorník se
100% UV ochranou, odolný proti poškrábání 
a zamlžení. ČSN EN 166-168.

Použití
Práce v proměnlivých světelných podmínkách 
v interiéru i exteriéru.

68242

68242
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Speciální nástroje / PSA

                                                                                                                   MAX C4                           MAX Z8                
       zorník                                             rám                                                 68246            …              68248            …
                                                                                                                               €                                      €                
         čirý                                                        čirý                                                            4,65     101                                             
         čirý                                                        kovový-stříbrný                                                                                     9,20     101
         šedý                                                      šedý                                                          4,60     102                                             

                                                                                                                                                                                        
       zorník                                             rám                                                                                         68249            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                                        modro-červený                                                                                     8,50     101
         šedě tónovaný                                   modro-červený                                                                                     8,50     102

                                                                                                                                                                                        
       zorník                                             rám                                                                                         68243            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                                        černo-oranžový                                                                                    8,70     101

Ochranné brýle MAX XR

4
Provedení
Neklouzavé měkké polštářky na koncích ramínek.
Konce ramínek mají nastavitelný sklon. Neomezený
výhled dokola. Zorník se 100% UV ochranou, odolný
proti poškrábání a zamlžení. ČSN EN 166-168.

Použití
Dílenské, montážní a laboratorní práce.

68243

68243

Ochranné brýle MAX A1

4
Provedení
Klasika mezi ochrannými brýlemi s ramínky 
z elastického nylonu. Dvě složky tvoří pružné konce
ramínek s velmi měkkými nopky, zajišťujícími lepší
držení brýlí. Délku a sklon ramínek lze individuálně
nastavit. Boční ochrana poskytuje maximální
možnou bezpečnost. Zorník se 100% UV ochranou,
odolný proti poškrábání a zamlžení. 
ČSN EN 166-168.

Použití
Dílna a laboratoř. Ochrana při vrtání, 
frézování a broušení.

68249 101

68249 102

68249

Ochranné brýle MAX C4 / MAX Z8

4
68246
typ MAX C4
Provedení
Z polykarbonátu. Velmi lehké. Optimální tvar a krytá
část. Zorník se 100% UV ochranou, odolný proti
poškrábání a zamlžení. ČSN EN 166-168.
Použití
Dílenské, montážní a laboratorní provozy, 
jako i brýle pro návštěvníky.

68248
typ MAX Z8
Provedení
Ramínka z robustního kovu. Měkké konce ramínek
potažené PVC pro příjemný pocit při nošení. Velký
průhled poskytuje ochranu oblasti obočí a široký
výhled. Zorník se 100% UV ochranou, odolný proti
poškrábání a zamlžení. ČSN EN 166-168.
Použití
Dílna, montážní provozy, extrémní podmínky použití.

68246 101

68248 

68246 102

68246 - 68248

Ochranné brýle

                                                                                                                                                                                        
       zorník                             rám                                                                                                         68244            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                      šedý                                                                                                                         7,70     101

Ochranné brýle MAX SL

4
Provedení
Sportovní dvouzorníkové ochranné brýle s délkově
nastavitelnými ramínky z nylonu a měkkým nosním
sedýlkem pro pohodlné nošení vám padnou jako
ulité. Zorník se 100% UV ochranou, odolný proti
poškrábání a zamlžení. ČSN EN 166-168.

Použití
Dílenské, montážní a laboratorní práce.

68244

68244
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       typ                                  zorník                             rám                                                                 68257            …
                                                                                                                                                                      €                
         Terminator Plus               čirý                                       černě-mátový                                                          10,30     101
         Terminator Small            čirý                                       bílý                                                                              9,90     201

                                                                                                                                                                                        
       typ                                  zorník                             rám                                                                 68250            …
                                                                                                                                                                      €                
         MAX V1                              čirý                                       průhledný                                                                10,60     201
       MAX V2                              čirý                                       čirý                                                                              4,60     301

                                                                                                                                                                                        
       zorník                             rám                                                                                                         68245            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                      šedý                                                                                                                         5,80     101

Ochranné brýle Terminator Plus/Small

0
68257 101
typ Terminator Plus
Provedení
Supermoderní ochranné brýle sportovního designu.
Dodatečná gumová manžeta na horním okraji rámu
brání proniknutí cizích těles do oblasti očí. Nastave-
ní délky a sklonu ramínek umožňuje individuální
přizpůsobení a brýle tudíž skvěle padnou. Měkká
ramínka zajišťují nošení bez pocitu nepříjemného
tlačení. Polykarbonátový zorník, čirý, se 100% UV
ochranou, odolný proti poškrábání. 
Zkoušeno podle ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.
Použití
Brousící, soustružnické, frézovací a jemně-mecha-
nické práce, montážní a laboratorní práce.

68257 201
typ Terminator Small
Provedení
Speciálně pro hlavy drobnějšího tvaru, perfektně 
a těsně sedí na všech místech. Měkká ramínka,
nastavení sklonu a délky ramínek poskytují nejvyšší
míru univerzality a brýle díky nim perfektně sedí.
Polykarbonátový zorník, čirý, se 100% UV ochranou,
odolný proti poškrábání. 
Zkoušeno podle ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.
Použití
Jemně-mechanické práce, montážní a laboratorní
práce, brýle pro návštěvníky provozů.

68257 101

68257 201

68257

Ochranné brýle MAX V1 / MAX V2

4
68250 201
typ MAX V1
Provedení
S boční ochranou, z odolného polykarbonátu,
nanejvýš odolné vůči nárazům a poškrábání,
možnost nošení přes běžné dioptrické brýle. 
ČSN EN 166-168.

Použití
Chrání při řezání pilou, hoblování, vrtání, frézování,
broušení, leštění a při laboratorních pracích.

68250 301
typ MAX V2
Provedení
Svrchní brýle, jejichž ramínka a zorník jsou vyrobe-
ny z čirého polykarbonátu. Ideálně vhodné pro
nošení přes dioptrické brýle. ČSN EN 166.

68250 201

68250 301

68250

Ochranné brýle MAX K9

4
Provedení
Nemlžící polykarbonátový zorník. Nylonová ramínka
s nastavitelnou délkou, s možností naklonění bodu
upevnění. Měkké nosní sedýlko z PVC. Zorník se
100% UV ochranou, odolný proti poškrábání a
zamlžení. ČSN EN 166-168.

Použití
Venkovní práce.

68245

68245

                                                                                                                 Millennia                     XC FogBan                
       zorník                             rám                                                                 68252            …              68253            …
                                                                                                                               €                                      €                
         čirý                                      modrý                                                                         9,50     101                 14,30     101

I
68252
typ Millennia
Provedení
Ochranné brýle s vynikajícím komfortem při nošení,
skvěle padnoucí a lehké. Výhled bez zkreslení.
Dodávají se včetně nastavitelného, flexibilního
pásku. Zorník se 100% UV ochranou, odolný proti
poškrábání a zamlžení. 
Zkoušeno podle ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.
Použití
Práce zahrnující extrémní držení hlavy, 
dílenské a montážní provozy.

68253
typ XC FogBan
Provedení
Široký průhled skýtá vynikající zakrytí oblasti očí 
a nerušený výhled. Nastavitelná ramínka na délku 
a ve sklonu umožňují individuální přizpůsobení.
Měkké materiály na všech částech, které přicházejí
do styku s obličejem, zajišťují příjemné nošení bez
otlaků. Zorník se 100% UV ochranou, odolný proti
poškrábání a zamlžení. 
Zkoušeno podle ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.
Použití
Brousící, frézovací a soustružnické práce, ochrana
před všemi běžnými nebezpečími v dílnách.

Ochranné brýle Millennia/XC FogBan
68252

68253

68252 - 68253
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Speciální nástroje / PSA

                                                                                                                                                                                        
       zorník                             rám                                                                                                         68255            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                      modrý                                                                                                                      8,50     101

                                                                                                                                                                                        
       zorník                             rám                                                                                                         68262            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                      černo-oranžový                                                                                                    13,80     101

                                                                                                                                                                                        
       zorník                             rám                                                                                                        68277            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                      žluto-černý                                                                                                            10,30     102
         náhradní sklo                   -                                                                                                                                 8,20     103

                                                                                                                                                                                        
       zorník                             rám                                                                                                         68280            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                      světlešedý                                                                                                               9,80     101

Ochranné brýle pheos 9192

T
Provedení
Ochranné brýle s módním vzhledem. Dokonalá
ochrana, velké zorné pole díky duosférickému
zorníku. Vynikající ventilace zajištěná integrovanou
koncepcí ramínek uvex climazone, neklouzavé díky

technologii kombinace měkkých a tvrdých 
neklouzavých komponentů na koncích ramínek.
Zorník se 100% UV ochranou, odolný proti 
poškrábání a zamlžení. 
Zkoušeno podle ČSN EN 166, ČSN EN 170.

68280

68280

Ochranné brýle astrospec 9168
T
Provedení
Superlehké ochranné brýle s neomezeným perifer-
ním viděním, hmotnost pouze 36 g. Rám z velmi
tuhého nerozbitného plastu, zorník z nerozbitného
polykarbonátu, vysoká ochrana proti UV záření. 
Max. komfort při nošení, délku ramínek lze upravit,

boční ochrana integrovaná v zorníku. Zorník se
100% UV ochranou, odolný proti poškrábání 
a zamlžení. 
Zkoušeno podle ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.

68277

68277

Ochranné brýle cybric
T
Provedení
Dynamické, sportovní ochranné brýle moderního
designu. Ramínko Quattroflex se čtyřmi komfortními
polštářky zajišťuje pohodlné nošení bez otlaků 
v oblasti uší. Rám černý/oranžový, zorníky se 100%
UV ochranou, odolné proti poškrábání, 
optidur 3000 UV.
Zkoušeno podle ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.

Použití
Brousící, soustružnické, frézovací a jemně-mecha-
nické práce, montážní a laboratorní práce.

68262

68262

Ochranné brýle skylite NT
T
Provedení 
Módní tvar s modrými ramínky, nastavení sklonu
ramínek a povrchová vrstva Ultradura. 

Zorník se 100% UV ochranou, odolný proti poškrá-
bání a zamlžení. Brýle skvěle sedí a nabízejí velké
zorné pole. 
Zkoušeno podle ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.

68255

68255

Ochranné brýle

                                                                                                                                                                                        
       zorník                                             rám                                                                                         68281            …
                                                                                                                                                                      €                
       čirý                                                        průhledný hnědý                                                                                11,40     101
       náhradní skla, pár                             -                                                                                                               7,80     102

Ochranné brýle futura 9180

T
Provedení
Lehké ochranné brýle s téměr neomezeným zorným
polem. Maximálně komfortní při nošení a těsně
padnoucí díky vynikajícímu ergonomickému tvaru.

Stupňovitě nastavitelný sklon ramínek, individuální
nastavení jejich délky. 
ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.

68281

68281
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       zorník                                             rám                                                                                         68283            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                                        modro-oranžový                                                                                 13,60     101
         náhradní sklo                                     -                                                                                                          (11,20)     201

                                                                                                                                                                                        
       zorník                                             rám                                                                                         68284            …
                                                                                                                                                                      €                
       čirý                                                        černý                                                                                                    14,10     101
       náhradní sklo                                     -                                                                                                               9,90     102

                                                                                                                                                                                        
       zorník                                             rám                                                                                         68271            …
                                                                                                                                                                      €                
       čirý                                                        modro-černý                                                                                       10,30     101

                                                                                                                                                                                        
       zorník                                             rám                                                                                         68268            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                                        čirý                                                                                                         4,60     101

Panoramatické ochranné brýle MAX V20

4
Provedení
Brýle na ochranu před chemikáliemi s nepřímým větráním
skrze 4 knoflíkové ventily. Nemlžící se polykarbonátový
zorník. Zkoušeno podle ČSN EN 166.

Použití
Chrání v prostředí laboratoře a při manipulaci 
s chemikáliemi.

68268

68268

Svrchní brýle pro nositele dioptrických brýlí
T
typ 9161
Provedení
Možnost nasazení přes jakékoliv dioptrické brýle.
Neomezený pohled do stran díky panoramatickému
zorníku Super se zorným polem 180°. Skvěle
padnoucí a netlačící, s účinným nepřímým větráním
skrze speciální konstrukci ramínek s optimální boční
ochranou. Konce ramen lze nastavit do délky ve 4
stupních, maximální komfort při nošení. 
Zkoušeno podle ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.

Použití
Chrání při řezání pilou, hoblování, vrtání, frézování,
broušení, leštění a při laboratorních pracích.

68271

68271

Ochranné brýle skyper 9195
T
Provedení
Superlehké ochranné brýle s neomezeným perifer-
ním viděním, zorník a ramínka z nerozbitného
plastu, nanejvýš pružné komfortní ramínka zajišťují
netlačící padnutí. Délku ramínek lze individuálně
upravit, integrované zajištění proti vytažení. 

Pro optimální přizpůsobení brýlí lze ramínka
upravovat. Matná boční ochrana poskytuje další
ochranu před oslněním. 100% ochrana proti UV
záření. ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.

68284

68284

Ochranné brýle i-vo
T
Provedení
Měkké komponenty v citlivých zónách a pohodlné
polštářky na ramínkách zajišťují pohodlné padnutí 
a trvalý komfort při nošení. Zorník se 100% UV
ochranou, odolný proti poškrábání a zamlžení 
HC-AF. Zkoušeno podle ČSN EN 166-168, ČSN
EN 170.

Použití
Brousící, soustružnické, frézovací a jemně-mecha-
nické práce, montážní a laboratorní práce.

68283 

68283

                                                                                                                                                                                        
       zorník                                             rám                                                                                         68264            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                                        šedý průhledný                                                                                  14,90     101
         náhradní sklo                                     -                                                                                                             11,80     102

Panoramatické ochranné brýle ultravision 9301
T
Provedení
Neomezené periferní vidění díky bezbarvému
superpanoramatickému zorníku, se 180° zorným
polem a absolutně těsným a netlačícím padnutím.
Optimální tvar a vyšší komfort při nošení díky
měkkým lemům na obličej a nos. Větrací systém,
nemlžící se zorník anti fog. Ideální pro nositele
dioptrických brýlí. 
Zkoušeno podle ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.

68264 102
Náhradní sklo čiré.
Polykarbonát s velkou mechanickou pevností. 

68264

68264
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

                                                                                                                                                                                        
       zorník                                             rám                                                                                         68265            …
                                                                                                                                                                      €                
         čirý                                                        oranžově-šedý                                                                                    14,90     101
         čirý                                                        šedě-černý                                                                                          14,90     102
         náhradní sklo                                     -                                                                                                             13,30     103

Boxy na ochranné brýle

0
Provedení
Z plastu ABS, modré, prachotěsné a chráněné před
stříkající vodou. Box na brýle má 2 otvory pro
našroubování a měl by být napevno umístěn všude
tam, kde jsou ohroženy oči jiskrami, třískami,
záblesky světla atd. Včetně montážního materiálu.

Použití
Ideální pro čisté a místo šetřící uložení ochranných
brýlí. Brýle jsou tak připraveny k použití na 
pracovišti, u vchodů do výroby, laboratoří, např. 
pro návštěvníky.

                                                                                                                                                                                        
                                   rozměr               pro ochranné brýle                                                               68290            …
                                          cm                                          kus                                                                       €                
                     23,6 x 12,0 x 12,0                                                    1                                                                          17,30     201
                     23,6 x 22,5 x 12,5                                                    4                                                                         59,50     202
                     23,6 x 31,5 x 20,0                                                  12                                                                       115,00     203

68290 201

68290 202 68290 203

68290

Čistící ubrousky na brýle
T
Provedení
Vlhké čistící ubrousky, bez silikonů, 
jednotlivě balené. 

Použití
Vhodné pro zorníky všech typů.

68289

                                                                                                                                                                                        
       provedení                         balení =                                                                                               68289            …
                                                           ks                                                                                                       €                
         v kartonové krabici                      100                                                                                                              12,10     101

68289

Panoramatické ochranné brýle ultrasonic 9302
T
Provedení 
S výjimečným komfortem při nošení: Díky kombinaci
dvou různých materiálů (tvrdé a měkké komponen-
ty) nepředstavuje ani dlouhodobé nošení žádné
nepohodlí způsobené tlakem. Pružné měkké složky
se přizpůsobí tvarům obličeje a zaručují obsáhlou
boční ochranu kolem očí, dokonce i pro ty, kdo nosí

brýle. Vynikající ventilace zajišťuje příjemné 
a nedráždivé prostředí pro oči. Široký panorama-
tický výhled a rychlá a snadná výměna skla díky
klipům.
Zkoušeno podle ČSN EN 166-168, ČSN EN 170.

68265 101

68265 102

68265

Ochranné brýle │ Čistící ubrousky na brýle │ Boxy na ochranné brýle │ Ochranné přilby │
Bederní podpůrné pásy
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       barva                                              typ                                                                                          68330            …
                                                                                                                                                                      €                
         modrá                                                   Classic                                                                                                 18,80     201
         námořnická modrá                           Classic                                                                                                 18,80     202
         královská modrá                               Classic                                                                                                 18,80     203
         šedá                                                      Classic                                                                                                 18,80     204
         černá/šedá                                          Elite                                                                                                      20,90     301
         námořnická modrá/šedá                 Elite                                                                                                      20,90     302

                                                                                                                                                                                        
       velikost                                 délka                                                                                               68134            …
                                                          cm                                                                                                       €                
         S                                                  69-81                                                                                                             51,50     101
         M                                                 79-91                                                                                                             51,50     102
         L                                                89-104                                                                                                             51,50     103
         XL                                           101-114                                                                                                             51,50     104
         XXL                                         112-124                                                                                                             51,50     105

681344
Provedení
Rizikem pro poškození páteře bývá mezi jinými
monotónní práce u pásu, časté stání a zvedání
těžkých břemen. Bederní pás v kombinaci se
správnou technikou zvedání minimalizuje nebezpečí
poranění páteře. Pás kónického tvaru, umožňujícího

optimální přizpůsobení se tvaru těla, se nosí
příjemně. Speciální kontury v oblasti pánve a žeber
dále zvyšují komfort při nošení. Vypasovaný tvar
kromě toho zajišťuje perfektní padnutí. Jednocestný
upínací systém a uzávěr typu „slid’n grip“ předsta-
vují nejen větší míru bezpečnosti, ale i velmi
snadnou manipulaci.

Bederní podpůrný pás MAX68134

Nárazové čepice First Base 3 Classic a Elite
G
Provedení
- Nově vyvinutá, flexibilní vnitřní skořepina s mikroper-

forovanými stranami a nepřímým odvětráním v oblasti
temena hlavy garantují nejvyšší možnou cirkulaci 
vzduchu

- Tvarovaný design skořepiny se optimálně přizpůsobí
různým velikostem a tvarům hlavy a sedí bezpečně 
a pohodlně

- V pračce pratelný materiál z mikrovlákna s bočními
velkými větracími síťkami a pás k absorpci potu
výrazně snižují vlhkost a teplo uvnitř nárazové čepice

- Segmenty nad uchem dále zlepšují individuální
padnutí a kompatibilitu s dalšími osobními ochranný-
mi prostředky

- Zkoušeno podle ČSN EN 812 A1

68330 201-204
First Base 3 Classic
Provedení
- Třetí generace nárazové čepice SCOTT

68330 301-302
First Base 3 Elite
Provedení
- Nová přilba First Base 3 Elite v dvoubarevném

designu pro moderní vzhled
- S dodatečnou větrací síťkou v oblasti temena hlavy
- Reflexní lemovka po celém obvodu hlavy zajišťuje

viditelnost ve tmě a za nedostatečných světelných
podmínek

68330 201-204

68330 301-302

68330

                                                                                                                                                                                        
       barva                                                                                                                                             68300            …
                                                                                                                                                                      €                
       bílá                                                                                                                                                                        9,20     201
       modrá                                                                                                                                                                  9,20     202
       žlutá                                                                                                                                                                      9,20     203

G
Provedení
Zkoušeno podle ČSN EN 397. Skořepina přilby PE,
odolná proti rozpouštědlům, lehkým kyselinám 
a louhům, žlábek pro odtok dešťové vody, dobré

odvětrání, 6-bodový textilní popruh, velice lehká –
jen 340 g, boční výřezy umožňují snadné použití 
kapslových chráničů sluchu. 
Schválena též jako ochranná přilba 
ve stavebnictví.

Průmyslové ochranné přilby 
68300

68300
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Oblasti použití:

             Použití v průmyslu

             Stavba trakčních a 
             venkovních vedení

             Větrné elektrárny

             Telekomunikace

             Opravy

             Ocelové konstrukce

             Stavebnictví

             Hasiči

             Eventy

Normy

V závislosti na oblasti použití a účelu podléhají prvky 
osobního vybavení na ochranu proti pádu následujícím normám:

ČSN EN 358 Přidržovací postroj

K držení v pracovní poloze a jako pomoc v oblastech, v nichž hrozí pád
(např. při práci na plochých střechách). Přidržovací oka se zpravidla
nacházejí po stranách, v oblasti pánevní kosti.

ČSN EN 361

Slouží k použití jako ochrana při lezení v kombinaci s pohyblivými
zachycovači pádu na pevném lanovém vedení. Ochrana při lezení 
(např. práce na věžích, stožárech). Oka ochrany při lezení se zpravidla
nacházejí na břišním popruhu, uprostřed před tělem.

ČSN EN 361 Záchytný postroj

K zajištění v místech s rizikem pádu a k zachycení pádů 
(např. při pracích na věžích, stožárech, převisech budov). 
Záchytná oka se nacházejí na zádech mezi lopatkami (dorsální umístění)
nebo vepředu, v oblasti hrudi (sternální umístění).

Záchranná oka

Další komponenty/výběr:
ČSN EN 341 Slaňovací přístroje
ČSN EN 353-1 Pohyblivý zachycovač pádu na pevném lanovém vedení
ČSN EN 353-2 Pohyblivý zachycovač pádu na pohyblivém lanovém vedení
ČSN EN 354 Spojovací prostředky
ČSN EN 355 Tlumiče pádu
ČSN EN 360 Systémy zajištění ve výškách
ČSN EN 363 Záchytné systémy
ČSN EN 795 Kotvící zařízení

Záchytný systém

Záchytný systém tvoří různé samostatné komponenty, které je možno
navzájem kombinovat v závislosti na oblasti použití a konkrétních potřeb.

Kotvící zařízení

- podle ČSN EN 795
- např. tříhran, traverzová popruhová smyčka, minifix, 

permanentní systémy.

Spojovací prostředky

- podle ČSN EN 353-2, ČSN EN 354/355, ČSN EN 360 
nebo ČSN EN 358

- např. pohyblivý zachycovač pádu, shockyard, popruhové tlumiče pádu, 
zajišťovací zařízení.

Pás

- podle ČSN EN 364, ČSN EN 358 nebo ČSN EN 813
- např. záchytný a záchranný postroj, přidržovací postroj, sedací postroj

(sedák).

Poznámka pro použití osobních ochranných prostředků proti pádu,
k držení a záchraně.

Musí být dodržena pravidla profesního svazu podle BGR 198 a BGR 199,
jako i předpisy bezpečnosti práce a úrazové prevence.
Zařízení k zajištění proti pádu musí být k dispozici (výtah):
• na pracovištích nebo dopravních cestách na vodě a nad vodou nebo

nad jinými kapalnými nebo pevnými látkami, v nichž hrozí pád 
a ponoření osoby, nezávisle od výšky pádu 

• v prípadě výšky pádu nad 1,0 m na otevřených schodištích 
a podestách, u otvorů v stěnách, na ovládacích stanovištích strojů,
kromě toho u otvorů (střešní okna, větrací šachty), které nejsou
opatřeny krytem s dostatečnou nosností a chráněným před sklouznutím

• v případě výšky pádu nad 2,0 m na všech ostatních pracovištích 
a dopravních cestách. 

Odlišně od výše uvedeného platí:
• na pracovištích a dopravních cestách na střechách od výšky pádu 3,0 m
• u zdí a prací na oknách od výšky pádu 5,0 m.

informuje – Zajištění proti páduh

Zajištění proti pádu

Info
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       typ                                  hmotnost                                                                                                                                                                                                  68350            …
                                                   cca kg                                                                                                                                                                                                          €                
       ARG 30                                           1,1                                                                                                                                                                                                   66,50     401

         ARG 30 HRS                                 1,6                                                                                                                                                                                                                             98,00     402
         ARG 31                                           1,6                                                                                                                                                                                                                           203,00     403

                                                                                                                                                                                        
       typ                                         délka                                                                                               68357            …
                                                            m                                                                                                       €                
         BFD SK 12                                     1,5                                                                                                             78,00     101
         BFD SK 12                                     2,0                                                                                                             79,50     102
         BFD Y SK 12                                 1,5                                                                                                           113,00     103
         Shockyard Flex                            1,5                                                                                                           148,00     104
         Shockyard Flex                            1,8                                                                                                        (148,00)     105

Spojovací prostředky
68357 101-102
BFD SK 12
Provedení
Spojovací prostředek s opláštěným jádrovým lanem,
extrémně odolný proti namáhání ohybem přes hrany
a s dlouhou životností. ČSN EN 354, ČSN EN 355.

68357 103
BFD Y SK 12
Provedení
Spojovací prostředek s opláštěným jádrovým lanem,
extrémně odolný proti namáhání ohybem přes hrany
a s dlouhou životností. Možné střídavé zavěšení s 2
karabinami. ČSN EN 354, ČSN EN 355.

68357 104-105
Shockyard Flex
Provedení
Tlumení je rozloženo po celé délce, co v případě
pádu redukuje energii výrazně pod 6 kN. Elastická
hadice brání protažení lana a snižuje nebezpečí
zakopnutí. Integrované záchranné smyčky Rescue
Loops umožňují přímé zavěšení záchranného
systému. To zjednodušuje a zrychluje případnou
záchranu. ČSN EN 354, ČSN EN 355. 68357 103

68357 104-105

68357 101-102

68357

h
68350 401-402 
ARG 30
Provedení 
Výkonný všestranný záchytný postroj pro průmysl 
a řemesla. Individuálně nastavitelné spony v oblasti
ramenou a nohou pro rychlé nasazení a sundání
postroje. Centrální hrudní oko z ocele je schválené
podle ČSN EN 361 jako záchytný postroj.

68350 402
ARG 30 HRS
Provedení
Boční přidržovací oka podle ČSN EN 358, ochranná
oka při lezení podle ČSN EN 361 v kombinaci 
s ČSN EN 352-1, podpěra zad.

68350 403
ARG 31 Skyfizz Lifter Click
Provedení
Individuálně nastavitelný postroj je ideální pro práce
bez polohovacího lana nebo jiných ochranných
prostředků. Extrémně zatížitelná přední a zadní
záchytná oka z oceli podle ČSN EN 361. Pohodlná
zádová podložka rovnoměrně rozděluje zatížení.
Rychlouzávěry zjednodušují manipulací a oblékání.

68350 403

Záchytné postroje

68350 40268350 401

68350

                                                                                         
                                                               68340            …
                                                                       €                
                                                                 212,00     301

h
Sadu tvoří:
Záchytný postroj ČSN EN 361, typ CS 2 s předními
a zadními záchytnými oky. Pásová smyčka ČSN EN
354 a ČSN EN 795, typ LOOP 22kN, délka 2 m.
Pohyblivý zachycovač pádu podle ČSN EN 353-2,
typ SKN s délkou 10 m. Jádrové lano s opláštěním 
s karabinou FS 51, v přepravném kufru.

Poznámka:
Technické údaje záchytných postrojů a zařízení viz
kat. č. 68350 ff. 

Bezpečnostní záchytný systém
68340

68340
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Speciální nástroje / PSA

h
Provedení
Odolná při namáhání na ohybu hrany, 
pevnost 35 kN. ČSN EN 354, ČSN EN 795.

                                                                                                                                                                                        
       barva                                      šířka                       délka                                                               68388            …
                                                         mm                             m                                                                       €                
         červená/bílá                                   60                               66                                                                           9,80     101
         černá/žlutá                                     60                               66                                                                            7,70     102

                                                                                                                                                                                        
       barva                      šířka               délka                provedení                                                      68390            …
                                         mm                     m                                                                                               €                
         červená/bílá                 80                   500                  v stabilním odvíjecím kartonu                              23,30     101

Uzavírací páska
Provedení
- polyethylenová fólie
- Odolná proti protržení
- Světlostálá

68390

68390

Samolepící výstražné pásky
Provedení 
Voděodolná, dobrá odolnost proti oděru, velmi silná
přilnavost, možnost zpracování ručně i strojně,
možnost pocházení bezprostředně po nalepení. 
Použití 
K vyznačení ohraničení šířky a výšky, pohyblivých
přístrojů a překážek, hořlavých látek atd. 

68388 101

68388 102

68388

Pásové smyčky
68355

                                                                                                                                                                                        
                      délka                                                                                                                               68355            …
                            m                                                                                                                                       €                
                                 1                                                                                                                                                 22,30     101
                                 2                                                                                                                                               (36,80)     102

68355

                                                                    nastavitelný                      s vedením                   nastavitelný                
  zachycovač pádu                                                68351            …              68352            …              68353            …
          délka lana m                                                       €                                      €                                      €                
                                 2                                                     126,00     101                                                                                           
                             5                                                                                                 (95,50)     301             (147,00)     301
                            10                                                                                                (107,00)     302               179,00     302
                            15                                                                                               (118,00)     303            (210,00)     303
                           20                                                                                               (130,00)     304                                             

h
68351
Zajišťovací stožárové lano
Provedení
Ergogrip SK 12 podle ČSN EN 358, karabina
Ovaloy Tri und FS 51. Průměr lana 12 mm. 
Pro použití v postranných přidržovacích 
okách podle EN 358. 
Běžec Ergogrip je velmi malý, lehký a ergonomický.
Je možné jeho stupňovité nastavení na laně.

Poznámka:
Přidržovací lana slouží pouze k polohování na
pracovním místě.

68352
Provedení
Pohyblivý zachycovač pádu z oceli, na pohyblivém
lanovém vedení. Včetně automatického karabinové-
ho háku typu FS 51. Absorpce energie probíhá 
v rámci skluzu na opláštěném jádrovém laně o Ø 11
mm. Jakmile zachycovač zabrzdí, zadrží jištěného
výškového pracovníka v extrémně krátkém reakčním
čase bez nepříjemných zvuků trhání. To v první
chvíli výrazně sníží možnost šoku z pádu. Pracovník
se cítí bezpečněji. Omezený je i ráz při zachycení. 

68353
Ergogrip SK 16
Provedení
Das Ergogrip je délkově nastavitelný zachycovač,
který slouží k bezpečnému a flexibilnímu polohování
při práci ve výškách. Možno jej použít jako pohyblivý
zachycovač pádu nebo jako přidržovací lano.
Speciální opláštěné 16mm jádrové lano odolné vůči
namáhání na ohybech hran vydrží i silné namáhání.
ČSN EN 353-2, ČSN EN 358.

68351

6835368352

Pohyblivé zachycovače pádu ČSN EN 353-268351 - 68353

Záchytná zařízení │ Pásové smyčky │ Výstražné pásky │ Uzavírací pásky │ Vybavení pro první pomoc
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                                                                                                                                                        DIN 13169                
       typ                                                                 velikost                                                                   68400            …
                                                                                     mm                                                                           €                
         Kufr pro první pomoc                       400 x 300 x 150                                                                           159,00     201
         Velká lékárnička                                 404 x 462 x 170                                                                           216,00     202
         Malá lékárnička                                   350 x 250 x 100                                                                           (78,50)     203
       Náplň                                                                                –                                                                              53,50     211

                                                                                                                                                        DIN 13157                
       typ                                                                 velikost                                                                   68401            …
                                                                                     mm                                                                           €                
         Kufr pro první pomoc                        260 x 170 x 110                                                                     78,50     201
       Velká lékárnička                                 302 x 362 x 140                                                                   109,00     202
       Malá lékárnička                                     260 x 160 x 80                                                                     29,30     203
       Náplň                                                                                   -                                                                     28,90     211

68401 201

Malá provozní lékárnička podle DIN 13157
I
68401 201
Kufr pro první pomoc Quick-CD
Provedení 
Plast ABS, oranžová barva, držák na stěnu s 90°
aretací zastavení, stabilní madlo a otočné uzávěry,
dvě stejně velké skořepiny kufru, gumové těsnění po
celém obvodu, průhledné krycí desky, nastavitelné
vnitřní rozčlenění, plombovací zařízení, bezpečnost-
ní plomba.
Včetně náplně podle DIN 13157.

68401 202
Velká lékárnička Heidelberg
Provedení 
Ocelový plech, bílý lak, jednodveřová, uzamykatel-
ná, nastavitelné vkladací dno, vyklápěcí odkládací
tablet, dvířka s těsněním.
Včetně náplně podle DIN 13157.

68401 203
Malá lékárnička Kiel
Provedení 
Z nerozbitného plastu, bílá barva, 
se závěsy dvířek a uzavíracími sponami.
Včetně náplně podle DIN 13157.

68401 211
Náplň
Provedení 
Kompletní obsah podle DIN 13157 
k dodatečnému naplnění a doplnění 
lékárniček.

68401 202

68401 211

68401 203

68401

Velké provozní lékárničky podle DIN 13169

68400 201
I
68400 201
Kufr pro první pomoc MT-CD
Provedení  
Plast ABS, oranžová barva, držák na stěnu s 90°
aretací zastavení, stabilní madlo a otočné uzávěry,
dvě stejně velké skořepiny kufru, gumově těsnění po
celém obvodu, průhledné krycí desky, nastavitelné
vnitřní rozčlenění, plombovací zařízení, 
bezpečnostní plomba.
Včetně náplně podle DIN 13169.

68400 202 
Velká lékárnička Řím
Provedení 
Ocelový plech, bílá barva, dvoudveřová, uzamyka-
telná, dvě nastavitelná vkládací dna, dvě zásuvky,
každé dveře s třemi odkládacími miskami, vyklápěcí
odkládací tablet.
Včetně náplně podle DIN 13169.

68400 203 
Malá lékárnička Oslo
Provedení 
Ocelový plech, bíle lakovaný, rám i kryt tažené vždy
z jednoho kusu, zaoblené hrany, profilové tesnění,
dvě sklápěcí madla, dva stahovací uzávěry.
Včetně náplně podle DIN 13169.

68400 211
Náplň
Provedení 
Kompletní obsah podle DIN 13169 
k dodatečnému naplnění a doplnění stávajících
lékárniček.

68400 202

68400 203

68400 211

68400

- v správních a obchodních provozech:
do 50 zaměstnanců 1 x DIN 13157 malá,
> 50 zaměstnanců 1 x DIN 13169 velká,
> 300 zaměstnanců 1 x DIN 13169 na 300 zaměstnanců.
– výroba a zpracování:
do 20 zaměstnanců 1 x DIN 13157 malá,
> 20 zaměstnanců 1 x DIN 13169 velká,
> 100 zaměstnanců 1 x DIN 13169 na 100 zaměstnanců.

- na stavbách:
do 10 zaměstnanců 1 x DIN 13157 malá,
> 10 zaměstnanců 1 x DIN 13169 velká,
> 50 zaměstnanců 1 x DIN 13169 na 50 zaměstnanců.

1 velká provozní lékárnička DIN 13169 může být nahrazena 
2 malými lékárničkami DIN 13157.

V nových pravidlech pro pracoviště ASR A4.3 – Místnosti první pomoci, prostředky a zařízení pro první pomoc – jsou závazně stanoveny jednotné 
směrnice pro všechna pracoviště, ať už se jedná o velkoprůmyslové závody, řemeslné dílny, drobné podniky, veřejnou službu nebo vzdělávací
zařízení:

Výňatek z předpisů úrazové prevence:Info
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
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Speciální nástroje / PSA

                                                                                                                               DIN 13157 plus rozšíření                
       Kufr pro první pomoc pro profesní skupinu                                                                              68403            …
                                                                                                                                                                      €                
       Dílna                                                                                                                                                                 199,00     102

                                                                                             Zásobník na náplasti                Doplňující sada             
       Typ                                                                                                         68406            …              68406            …
                                                                                                                               €                                      €                
         Water Resistant                                                                                                 31,70     101                 43,40     102
         Elastic                                                                                                                  34,70     201                 55,00     202
         Detectable                                                                                                        (43,50)     301               (77,00)     302

Zásobník na náplasti aluderm®-aluplast
I
Provedení
Praktický zásobník z plastu ABS s držákem 
na stěnu a montážní sadou, oranžová barva. 
Tři přihrádky, průhledný vyklápěcí kryt s tunelovou
přihrádkou.
Naplněna s: 
30 proužků aluderm®-aluplast 7,2 x 1,9 cm, 
30 proužků aluderm®-aluplast 7,2 x 2,5 cm, 
25 náplastí na špičky prstů aluderm®-aluplast, 
20 náplastí na prsty aluderm®-aluplast 12 x 2 cm, 
10 náplastí na klouby prstů aluderm®-aluplast, 
1 blok se záznamy o nouzovém ošetření, 40 listů.
Všechny náplasti jsou jednotlivě hygienicky balené.

Poznámka:
Náplasti na rány aluderm®-aluplast se nelepí na
ránu, neuvolňují vlákna, jsou prodyšné, silně savé,
podporují tvorbu kožního epitelu i hojení, jsou
hypoalergenní, fyziologicky nezávadné, bez
optických bělidel a jakýchkoli chemických pojiv.

68407

                                                                                                                                                                                        
  Zásobník V x Š x H                                                                                                                            68407            …
                            mm                                                                                                                                    €                
            160 x 122 x 57                                                                                                                                              28,70     101

68407 

Zásobník náplastí QuickFix
Provedení
Uzavíratelný zásobník typu QuickFix je pouhých 
23 cm široký a 13,5 cm vysoký, avšak navzdory
svým malým rozměrům je možno jej naplnit 
90 náplastmi. Náplasti jsou k dispozici okamžitě 
a rozbalí sa samy při vytahování ze zásobníku.
Systém je tudíž možno používat jednou rukou, aniž
by došlo k znečištění ostatních náplastí. QuickFix –
rychlá, jednoduchá a hygienická pomoc při drob-
ných poraněních.

68406 101
Zásobník náplastí Water Resistant
Provedení
Voděodolné, vhodné zejména pro vlhká pracovní
prostředí. Naplněný 2 x 45 náplastmi.

68406 102
Doplňující sada Water Resistant
Provedení
6 balení po 45 náplastech.

68406 201
Zásobník náplastí Elastic
Provedení
Výjimečně prodyšné a elastické textilní náplasti,
které se přizpůsobují pohybům pokožky. 
Naplněný 2 x 45 náplastmi.

68406 202
Doplňující sada Elastic
Provedení
6 balení po 45 náplastech.

68406 301
Zásobník náplastí Detectable
Provedení
Elastické a opticky nápadné modré náplasti 
s integrovanou kovovou ploškou pro rozpoznání
detektory kovů. Vhodné pro potravinářský průmysl.
Naplněný 2 x 45 náplastmi.

68406 302
Doplňující sada Detectable
Provedení
6 balení po 45 náplastech.

68406 101

68406 102

68406

Kufr pro první pomoc SPEZIAL
I
Provedení 
Se základním vybavením DIN 13157 plus rozšíření.
Barva oranžová. Velikost 400 x 300 x 150 mm. Dodatečný
obsah mezi jiným: větší počet náplastí, univerzální
obinadla, oculavNIT® okamžitý výplach očí, utěrky 
k očištění rukou a rány, pinzeta na třísky, balíček tlakových
obinadel, náplasti aluderm®-aluplast.

Použití 
Servisní a opravné provozy, technické dílny.

Poznámka:
Na vyžádání jsou k dispozici další profesně 
specifické kufry pro první pomoc.

68403

68403

Autolékárnička DIN 13164
I
Provedení
Z nerozbitného plastu, se závěsy víka 
a uzavíracími sponami. Černá barva, 
včetně náplně podle DIN 13164.

68402

                                                                                                                                                        DIN 13164                
                  velikost                                                                                                                               68402            …
                         mm                                                                                                                                       €                
         260 x 160 x 80                                                                                                                                                  17,80     101

68402

Vybavení pro první pomoc │ Jednorázové overaly
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       typ                                                                obsah                     obsah                                       68408            …
                                                                                 kus                            ml                                               €                
         Extrasada náplastí                                                116                                   -                                         29,80     101
       Okamžitý výplach očí, box                                       -                      4 x 250                                       116,00     102

         Okamžitý výplach očí, jednotlivá balení              -                             250                                              20,30     103

                                                                                                                                                                                        
       velikost                  68500            …              68501            …              68502            …              68503            …
                                               €                                      €                                      €                                      €                
       XL                                11,20     101                 12,20     101                 12,20     101                    7,50     101
       XXL                              11,20     102                 12,20     102                 12,20     102                    7,50     102

m
68500
Secutex Pro 5/6
Provedení
Antistatický ochranný overal proti chemikáliím,
prachotěsný a částečně těsný proti postříkání.
Kapuce s elastickým pásem, dvojitý zip, krycí lem
zipu, gumové stahující pásy na zádech, rukou 
a nohou. Overal chrání před postřikem agresivních,
kapalných chemikálií a je prodyšný pro vzduch 
i vodní páru. Kombinace netkané polypropylenové
textilie a polyethylenového laminátu zajišťuje
optimální ochranu a odolnost proti oděru. 
Třída ochrany: Kat. III, typ 5, 6. 
Zkoušena ochrana před virovou infekcí podle
ČSN EN 14126.
Použití
Oblasti použití např. Výroba a plnění v potravinář-
ském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu,
výroba v chemickém průmyslu, veterinární ochrana.

68501
Tritex Pro modrý
Provedení
Prachotěsný, částečně těsný proti postříkání.
Antistatický. Prodyšný díky třívrstvému materiálu
SMS. Robustní oblek brání i při delším nošení
vytváření nadměrného tepla a vlhkosti. Kapuce 
s elastickým pásem, dvojitý zip, krycí lem zipu,
gumové stahující pásy na zádech, 
rukou a nohou. Třída ochrany: Kat. III, typ 5, 6.
Použití
Pro likvidaci azbestu, zpracování materiálů ze
skleněných vláken, při údržbářských a sanačních
pracích.

68502
Painttex-Plus
Chrání před zdraví škodlivými jemnými prachy.
Pevný, antistatický, odolný proti oděru a neuvolňující
vlákna. Prodyšný díky třívrstvému materiálu SMS.
Kapuce s elastickým pásem, dvojitý zip, krycí lem
zipu, gumové stahující pásy na zádech, 
rukou a nohou.
Třída ochrany: Kat. III, typ 5.
Použití
Pro průmyslové a automobilové lakýrny, renovační
práce, likvidaci starých zátěží a azbestu.

68503
Tritex Pro bílý
Provedení
Prachotěsný overal z třívrstvého materiálu SMS,
prodyšný, antistatický. Lehká gramáž. Kapuce 
s elastickým pásem, dvojitý zip, krycí lem zipu,
gumové stahující pásy na zádech, rukou a nohou.
Třída ochrany: Kat. III, typ 5, 6.
Použití
Pro likvidaci azbestu, zpracování materiálů ze
skleněných vláken, při údržbářských a sanačních
pracích, v potravinářském průmyslu.

Jednorázové overaly (ochranné oděvy)

6850368502

6850168500

68500 - 68503

Příslušenství pro první pomoc
I
68408 101
Víceúčelová extrasada náplastí 
Provedení 
Obsahuje celkem 116 náplastí aluderm®-aluplast 
s polštářky s hliníkovou vrstvou, náplasti samostatně
balené, mezi jinými náplasti na prsty, špičky 
a klouby prstů, proužky náplastí, pestré dětské
náplasti, hedvábné lepivé proužky náplasti. 
V plastovém boxu 161 x 118 x 50 mm, se
zavěšeným průhledným víkem, modrá barva.
Použití 
Doplnění k lékárničce nebo samostatná první
pomoc na pracovišti/v kanceláři.

68408 102-103 
oculavNIT® okamžitý výplach očí
Sterilní roztok připravený k okamžitému použití pro
okamžitý výplach očí a spojivkového vaku, zejména
po poleptání kyselinou, louhem, pepřovým sprejem,
bojovým CS plynem a slzným plynem.
Obsah 250 ml v lahvičce, bez údržby, trvanlivost 
3 roky. Bezpečnostní uzávěr.

68408 102 
oculavNIT®– box
Provedení  
Obsah: 4 lahvičky okamžitého výplachu očí
oculavNIT®, okamžitá sada pro poranění očí. 
V plastové krabici, velikost 260 x 160 x 80 mm, 
s praktickým nástěnným držákem, oranžová barva.

68408 103
Jednotlivá láhev s 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,
1 vnitřní kapsy, skrytý zip, červeno/černá károvaná
bavlněná podšívka. Svrchní materiál:
65% polyester, 35% bavlna.

Výplň: 100% polyester. Podšívka: 100% bavlněný
flanel.

68563

                                                                                                                                                                                       
       velikost                           barva                                                                                                      68563            …
                                                                                                                                                                      €                
         M                                          černá                                                                                                                     31,60     101
         L                                           černá                                                                                                                     31,60     102
         XL                                        černá                                                                                                                     31,60     103
         XXL                                     černá                                                                                                                     31,60     104
         XXXL                                   černá                                                                                                                     34,30     105

68563

                                                                                                                           
       barva                                                                                                                                             68555            …
                                                                                                                                                                      €                
       oranžovo-červená fluorescenční                                                                                                                8,60     101

    žlutá fluorescenční                                                                 8,60     201

Provedení 
Z osnovné pleteniny potažené PVC. Vyrobeno podle
ČSN EN 471, třída 2. Jednotná velikost. S uzávěrem
na dva kroužky a reflexními pruhy. Baleno v sáčku 
z PE.

68555 201

68555 101

Výstražné vesty z PVC68555 

Vesty │ Pracovní obuv 

Evropské normy (EN) pro pracovní obuv.
ČSN EN ISO 20345 – testovací energie ochrany prstů 200 Joulů, 
ČSN EN ISO 20346 – testovací energie ochrany prstů 100 Joulů, 
ČSN EN ISO 20347 – bez ochrany prstů 

ČSN EN ISO 20345  Oblasti použití
SB                             Splněny všechny základní požadavky normy ČSN EN ISO 20345. Otevřená oblast paty, ochrana prstů s odporovou sílou 200 Joulů.
S1                            Úplná přírodní kůže nebo štěpenka. Kromě základní požadavků rovněž: Uzavřená oblast paty, schopnost pohlcovat energii,

antistatické, ochrana prstů s odporovou sílou 200 Joulů. Oblast použití: Průmysl, řemesla / suché oblasti.
S1P                           Jako S1, avšak dodatečně s mezipodrážkou po celé ploše chráněnou proti prošlápnutí.
S2                             Jako S1, vhodné pro práce na vlhkých podlahách, proto účinek bránící průniku vody, schopnost absorpce 

vodní páry. Oblast použití: Suché oblasti, interiéry i exteriéry.
S3                            Splňuje všechny požadavky S2, dodatečně vybavené mezipodrážkou po celé ploše chráněnou proti prošlápnutí. 

Oblast použití: Suché / vlhké oblasti, interiéry, exteriéry, jako boty/holínky na stavbu a v případě ohrožení probodnutí podrážky hřeby.

Bezpečnostní obuv podle ČSN EN ISO 20345Info

Bezpečnostní polobotka Kayak Black S1P ESD

$
Provedení
- Svršek: extrémně prodyšná textilní tkanina 

a mikrovlákno
- Podšívka: prodyšná a proti oděru odolná textilní

podšívka, vysoká absorpce a odvádění vlhkosti
- Stélka: EVANIT ESD, tepelně formovaná, 

perforovaná stélka s prodyšnou vrstvou

- Podešev: EVA/TPU, s nízkým elektrickým
odporem

- Mezipodrážka: Deska APT, nekovová
- Ochrana prstů: Hliník
- Šířka: 11 Mondopoint
- Plus: Ochranná špička z TPU, antitorzní podpora

Antitorsion Support, zkoušeno ESD, DGUV 112-191
- ČSN EN ISO 20345 S1P SRC

68713

                                                                                      
        Německá                                    68713            …
          velikost                                            €                
                      44                                          79,50     109
                      45                                          79,50     110
                      46                                        (79,50)     111
                      47                                        (79,50)     112

                                                                                      
        Německá                                    68713            …
          velikost                                            €                
                      40                                        (79,50)     105
                      41                                          79,50     106
                      42                                          79,50     107
                      43                                          79,50     108

                                                                                      
        Německá                                    68713            …
          velikost                                            €                
                      36                                        (79,50)     101
                      37                                        (79,50)     102
                      38                                        (79,50)     103
                      39                                        (79,50)     104

68713
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Bezpečnostní polobotky Potency S1P ESD BOA

$
Provedení
- Svršek: extrémně prodyšná textilní tkanina a kůže
- Podšívka: SANY-DRY® – prodyšná a proti oděru

odolná textilní podšívka, vysoká absorpce 
a odvádění vlhkosti

- Stélka: COFRA SOFT ESD, anatomicky tvarova-
ný, měkký polyurethan s účinkem absorpce nárazů
a vysokou odolností proti sklouznutí

- Podešev: PU/TPU, s nízkým elektrickým odporem
- Mezipodrážka: Deska APT, nekovová
- Ochrana prstů: Hliník
- Šířka: 11 Mondopoint
- Plus: BOA® systém šněrování, zkoušená ESD
- ČSN EN ISO 20345 S1P SRC

68714

                                                                                      
        Německá                                    68714            …
          velikost                                            €                
                      44                                          88,50     109
                      45                                          88,50     110
                      46                                        (88,50)     111
                      47                                        (88,50)     112

                                                                                      
        Německá                                    68714            …
          velikost                                            €                
                      40                                        (88,50)     105
                      41                                          88,50     106
                      42                                          88,50     107
                      43                                          88,50     108

                                                                                      
        Německá                                    68714            …
          velikost                                            €                
                      36                                        (88,50)     101
                      37                                        (88,50)     102
                      38                                        (88,50)     103
                      39                                        (88,50)     104

68714

Bezpečnostní polobotky Cruiser Black S3

$
Provedení
- Svršek: vodu odpuzující nubuková kůže, 

vložky z prodyšného materiálu
- Podšívka: SANY-DRY® – prodyšná a proti oděru

odolná textilní podšívka, vysoká absorpce 
a odvádění vlhkosti

- Stélka: COFRA SOFT ESD, anatomicky tvarova-
ný, měkký polyurethan s účinkem absorpce 
nárazů a vysokou odolností proti sklouznutí

- Podešev: PU/TPU
- Mezipodrážka: Deska APT, nekovová
- Ochrana prstů: plast
- Šířka: 11 Mondopoint
- Plus: Ochranná špička z kůže, antitorzní podpora

Antitorsion Support, 100% bez kovů
- ČSN EN ISO 20345 S3 SRC

68715

                                                                                      
        Německá                                    68715            …
          velikost                                            €                
                      46                                        (56,50)     107
                      47                                        (56,50)     108
                                                                                                 

                                                                                      
        Německá                                    68715            …
          velikost                                            €                
                      43                                          56,50     104
                      44                                          56,50     105
                      45                                          56,50     106

                                                                                      
        Německá                                    68715            …
          velikost                                            €                
                      40                                          56,50     101
                      41                                          56,50     102
                      42                                          56,50     103

68715

Bezpečnostní polobotky Zatopek S3

$
Provedení
- Svršek: vodu odpuzující kůže
- Podšívka: SANY-DRY® – prodyšné, odolné proti

oděru, vysoká absorpce a odvádění vlhkosti
- Stélka: COFRA-Soft – anatomicky tvarovaný,

měkký polyurethan s účinkem absorpce nárazů 
a vysokou odolností proti sklouznutí

- Podešev: PU/TPU
- Mezipodrážka: Deska APT, nekovová
- Ochrana prstů: Aluminium
- Šířka: 11 Mondopoint
- Plus: Extrémně lehká a plochá podešev
- ČSN EN ISO 20345 S3 SRC

68727

                                                                                      
        Německá                                    68727            …
          velikost                                            €                
                      44                                          75,00     109
                      45                                          75,00     110
                      46                                          75,00     111
                      47                                        (75,00)     112

                                                                                      
        Německá                                    68727            …
          velikost                                            €                
                      40                                          75,00     105
                      41                                          75,00     106
                      42                                          75,00     107
                      43                                          75,00     108

                                                                                      
        Německá                                    68727            …
          velikost                                            €                
                      36                                        (75,00)     101
                      37                                        (75,00)     102
                      38                                        (75,00)     103
                      39                                        (75,00)     104

68727

Bezpečnostní polobotky Racer S1

z
Provedení
- Svršek: Textilní materiál a vložky z reflexního

materiálu
- Podšívka: Prodyšná textilní podšívka
- Stélka: Celoplošná vkládací vložka, 

antistatická značková vložka z měkkého flísu

- Podešev: Podrážka z gumy/EVA Vibram®, odolná
vůči teplu do cca 130°, antistatická, neklouzavá, 
odolná proti olejům a pohonným hmotám

- Ochrana prstů: plast
- Šířka: normální šířka
- ČSN EN ISO 20345 S1

Poznámka:
Reflexní vložky pro dobrou viditelnost, 
nízká hmotnost.

68720

68720

                                                                                         
       Německá                                        68720            …
          velikost                                                €                
                      42                                              89,50     104
                      43                                              89,50     105
                      44                                              89,50     106

        Německá                                       68720            …
          velikost                                               €                
                      39                                           (89,50)     101
                      40                                              89,50     102
                      41                                              89,50     103

                                                                                         
        Německá                                       68720            …
          velikost                                               €                
                      45                                              89,50     107
                      46                                              89,50     108
                      47                                              89,50     109
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ComBee – kvalita pro vaše nářadí

HHW včas pochopilo, že dnešní požadavky na dodavatele daleko překračují klasický ná-

kup nářadí. Zvláště v průmyslu naši zákazníci hledají partnera, který jim umožní, soustředit 

se na to důležité, což je snižování procesních nákladů a zvyšování produktivity výrobních 

procesů.

Další informace najdete na www.combee.de

68.2668.26 a
= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.

Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz
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( ) = ceny v závorkách částečně ze skladových zásob.
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Použití:
- Ultrazvukové čištění je nejmodernějším

čistícím postupem 
- S tímto způsobem čištění jsou dosahovány

nejlepší výsledky i na těžko dostupných
místech a proces je zároveň nanejvýš
šetrný k čištěným předmětům

- Vhodné pro odstraňování tuků, olejů,
tavidel, brusných a leštících prostředků,
zbytků barev, zoxidovaných vrstev atd.

- Použitelné v průmyslu, řemeslech 
a laboratořích

- Lze je použít pro materiály ze železných 
i neželezných kovů, plastů, skla atd.
(mechanické, elektronické, optické 
a medicínské součástky).

Terminologie ultrazvukového čištění:
Ultrazvukové oscilační systémy
Speciálně koncipované ultrazvukové osci-
lační systémy proměňují elektrickou energii
na mechanické kmity. Tyto jsou přes dno
vany z ušlechtilé oceli přenášeny na čistící
kapalinu. Přitom dochází k tvorbě nepatrných

bublinek vakua o rozměru v řádu mikrometrů
a jejich následné implozi s obrovskou
rychlostí (kavitace). 
Takto vznikající vysokoenergetické proudy
účinně odstraňují nečistoty povrchů 
ponořených do čistící lázně.

Funkce Sweep
Funkce Sweep slouží k nepřetržitému
přesouvání maxim akustického tlaku, které
zajišťuje homogenní distribuci zvukového
pole. Kromě toho brání vzniku stojatých vln.
To vede k optimálnímu rozdělení kavitačního
výkonu a tedy i k optimální distribuci čistícího
výkonu v celé čistící lázni a na čištěných
produktech. 

Funkce Degas a Autodegas
Funkce pro urychlení degazace (odplynění)
kapaliny po naplnění ošetřovací komory. 
Pro optimální účinek ultrazvukové kavitace 
v čistící kapalině nebo u ultrazvuk podporují-
cích kapalin.

Ultrazvukové 
oscilační systémy

Funkce Sweep

Funkce Degas

Ultrazvukové čistící přístroje

V
69005
Provedení 
- Kryt, vana, vkládací koš a poklop z nerezové oceli
- Integrovaný, termostaticky regulovatelný ohřev 

od 30 °C do 85 °C a časový spínač
- Integrovaný ultrazvuk 35 kHz. 
Použití 
Ideální k odstraňování a čištění lapovacích, leštících
a brusných prostředků, vysekávacích olejů a tuků na
tažení drátů, stejně jako vysoce výkonných 
chladicích maziv. Ultrazvukové vlny čistí 
šetrně a důkladně.

69006
Provedení
- Oscilační vana ze speciální oceli odolné proti

kavitaci
- Vysoký výkon díky dodatečným oscilačním

systémům
- 2 čistící stupně, vysoký topný výkon pro kratší časy

ohřevu, ohřev chráněný před chodem nasucho
- Praktická manipulace díky demontovatelnému

kabelu pro připojení do elektrické zásuvky
- Rychlý odtok se svařeným potrubím
- Ovládací jednotka chráněná před kapající vodou
- Časový spínač pro ultrazvuk, regulovatelný mezi 

0-15 min. a trvalým provozem
- Regulace ohřevu 30 °C až 80 °C.

Poznámka: 
Příslušenství na vyžádání.

69005 201

                                                                                                                                                                                          
   Typ      vnější rozměry přístroje          obsah                    VF trvalý                 69005            …      69006            …
                                 L x B x H mm             litrů         špičkový výkon                         €                              €                
   S 30 H                  265 x 175 x 215              2,75                                300                  790,00     201                                    
   S 100 H                394 x 275 x 372              9,50                                600               1.700,00     202                                    
   S 300 H               606 x 405 x 400            28,00                              1200               2.720,00     203                                    
   X-tra 30               360 x 205 x 250              3,00                          2 x 240                                                 (1.440,00)     101
   X-tra 150             425 x 315 x 350            14,00                          2 x 600                                                 (2.425,00)     104

69005 202

69005 203

69006 10469006 101

včetně poklopu a koše

Ultrazvukové čistící koncentráty 
viz následující stranu, 
kat č. 69010 - 69014 .

69005 201-203

69005 - 69006

Ultrazvukové čistící přístrojeInfo
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69.2 www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz69.2 a

= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

V
Provedení
- Čističe Elma Tec Clean jsou vydatné koncentráty vyvinuté speciálně pro

vysokovýkonné ultrazvukové přístroje
- Kromě úlohy spojené s řešením speciálních průmyslových čistících problémů je

nutno rovněž chránit silně namáhané oscilační vany ultrazvukových přístrojů
- Ultrazvukové oscilační vany jsou vystaveny frekvencím od 25 do 130 kHz
- Ultrazvuk přitom vytváří drobné kavitační bublinky, které v kombinaci 

se správným čistícím prostředkem šetrně uvolňují špínu

- Oscilační vany ze speciálních ušlechtilých ocelí jsou 
přitom vystavovány silným deformačním napětím

- Čistící prostředky, které nezohledňují tento druh použití, 
obsahují mimo jiné ionty, které způsobují úběr materiálu a korozi

- Silnými korodujícími činiteli, výrazně snižujícími životnost, 
jsou například iontové halogenidy

- Chloridy a fluoridy v kyselém médiu jsou v tomto ohledu 
nejagresivnější

- Elma Tec Clean prodlužuje životnost ultrazvukových přístrojů

Poznámka:
Ultrazvukové čistící přístroje Elma viz kat. č. 69005 - 69006.

69014

69013

69012

69010

Koncentráty pro ultrazvukové čištění

                                                                                                                                               A1                                   A3                                   A4                                   A5                
      objem             objem                                                                                                 69010            …              69012            …              69013            …              69014            …
                l                      g                                                                                                         €                                      €                                      €                                      €                
              2,5                          -                                                                                                            (32,90)     101                 32,90     101                 32,90     101                                             
          10,0                          -                                                                                                             (91,00)     102                 91,00     102                 91,00     102                                             
                  -                     850                                                                                                                                                                                                                                                      23,20     101

Intenzivní čistič
Provedení
- Silný čistící účinek a tudíž vhodnost 

pro strojní použití
- Bez konzervačních přípravků, neparfemovaný
- Lze jej použít všude tam, kde je třeba odstranit

silně přilnavé, mastné nečistoty: Do dílen, 
stejně jako do průmyslových provozů

- Nenarušuje gumu, plasty ani kovy a je tudíž
univerzálně použitelný.

Použití
Intenzivní čistič je možno nastříkat, nakapat, nanést
kartáčem nebo houbou a hodí se i k použití ve
vysokotlakých čistících zařízeních. 

Podle znečištění jej lze nanášet neředěný nebo
ředěný. Pro udržovací čištění se doporučuje 2% 
až 10% roztok. Pro důkladné čištění se v závislosti
na stupni znečištění doporučuje použití 10% roztoku
až koncentrovaného přípravku.

Po ukončení práce si umyjte a osušte ruce. 
Ruce následně ošetřete ošetřujícím krémem 
(kat. č. 68025). Při delším kontaktu s pokožkou 
se doporučují ochranné rukavice.

Poznámka:
Intenzivní čistič odpovídá předpisům zákona 
o potravinách a předmětech běžné spotřeby.
Biologicky odbouratelný.

69040 100

                                                                                                                                                                                        
      objem                  provedení                                                                                                           69040            …
                l                                                                                                                                                      €                
          0,75                    rozstřikovací láhev                                                                                                               7,90     100
               10                    kanystr                                                                                                                                 82,00     201
           200                    sud                                                                                                                            F (1.155,00)     203

69040 201

69010 - 69014

69040

69012
Elma Tec Clean A3 
- Ideální pro čištění kovů po mechanickém obrábění
- Pro ušlechtilou ocel, ocel, železné kovy, šedou

litinu, titan a vzácné kovy po soustružení, 
frézování, lapování, leštění, leštění v bubnech, 
tažení a lisování

- Bez námáhy odstraňuje leštící pasty, oleje, tuky, 
třísky atd. i z vrtání a těžko dostupných míst

- Dávkování 3-6 %

69010
Elma Tec Clean A1
- Jako čistič na elektroniku a jemnou optiku
- Speciálně pro jemné čištění desek s plošnými 

spoji a elektromechanických konstrukčních celků
- Čištění dílů od zbytků tavidel, otisků prstů nebo

prachu
- Dávkování 3-10 %

69014
Elma Tec Clean A5
- Silný čistič na železo a lehké kovy
- Práškový čistič k odstraňování silnějších nečistot,

jako jsou zpryskyřičnatělé, karbonizované zbytky,
zbytky dehtů nebo barev a laků

- Pro čištění při údržbě automobilových součástí,
třískovacích nástrojů a dalších strojních součástí

- Dávkování 1-4 %

69013
Elma Tec Clean A4
- Alkalický univerzální čistič
- Pro kovy, barevné kovy, lehké kovy, 

sklo, gumu, keramiku a umělé hmoty obsahující
alkalické prvky

- Odstraňuje běžné nečistoty, jako je olej, 
tuk, zbytky leštících prostředků

- Způsobuje usazování odstraněných olejů, 
tuků a vosků na povrchu lázně, tyto pak mohou 
z ultrazvukového přístroje odtékat přes 
přepadovou lištu

- Dávkování 1-5 %

Koncentrované čističe │ Čistící produkty │ Čistící utěrky
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Provedení
- Odstraňuje olejové nečistoty téměř ze všech

materiálů a povrchů
- Proměňuje olej na mikroskopické olejové částice
- Zapouzdřené mikroskopické olejové částice již

nemají žádný přilnavý účinek na podklad 
a mohou být bez problémů odstraněny z povrchu

Vlastnosti:
- Absolutně ekologický
- Biologicky odbouratelný (více než 99 %)
- Bez rozpouštědel
- Neleptavý
- Nehořlavý a nevýbušný
- Nedochází k tvorbě jedovatých výparů

Oblasti použití:
- Odstranění olejů a tuků z nástrojů, 

obrobků, strojů, betonových podlah 
a plastových povrchových povlaků

Použití:
- Naneste nebo nastříkejte na místo znečištěné

olejem nebo tukem
- Nechejte působit několik minut, při silnějších

znečištěních i delší dobu (lehké dodatečné 
postříkání vodou zvyšuje účinek)

- Poté jednodušete opláchněte nebo postříkejte
vodou a směs vysajte příp. odstraňte pomocí
sorbentu olejů (kat. č. 69215).

                                                                                                                                         
     objem                   provedení                                                           69100            …
              l                                                                                                       €                
               1                      rozstřikovací láhev                                                       21,80     101
               5                      kanystr                                                                          82,00     102

Odstraňovač oleje HHW

69100 101

69100 102

PředtímPotom

Vysokovýkonná čistící utěrka Scotch Brite
Q
Provedení
- S patentovanou kombinací polyesterových 

a nylonových vláken
- To umožňuje extrémně hospodárné čištění 

nečistot rozpustných ve vodě i obsahujících tuky,
bez nutnosti vynaložit větší námahu

- Absorpce tuků a nečistot je až stokrát vyšší 
než u běžných čistících utěrek

- Utěrku je možno prát v pračce při teplotě až 95 °C 
- Modrá barva
Použití
Vhodná pro všechny povrchy. Čistí suchá, 
vlhká nebo mokrá.

69167

                                                                                                                                                                                        
        rozměr utěrky                  balení =                                                                                               69167            …
                   cca cm                          kus                                                                                                       €                
                      36 x 32                                  5                                                                                                              57,00     101

Vlhké čistící utěrky

m
Provedení
- Opakovaně uzavíratelné zásobní vědro 

s vlhkými utěrkami PolytexR
- Šetrné, pokožku chránící čistící substance 

se silným účinkem

- Příjemná svěží vůně
- Modrá barva
Použití
Čištění povrchů a nástrojů, bez vody, odstraňování
oleje, tuku, dehtu a lepidel.

69205

                                                                                                                                                                                        
          počet utěrek        rozměr utěrky                                                                                               69205            …
         cca na vědro                    cca cm                                                                                                       €                
                               72                      25 x 25                                                                                                             37,50     101

Zásobník na skládané papírové ručníky/Skládané papírové ručníky
69210 201
Zásobník na skládané papírové ručníky
Provedení
- Z plastu, pro montáž na stěnu
- Jednoduché odebrání a plnění
- Uzamykatelný
- Barva světlešedá
- Velikost: 30,5 x 13,2 x 38,9 cm.

69210 202-203
Skládané papírové ručníky
Provedení
- Extraměkké, silně savé a netrhající 

se skládané papírové ručníky
- Hygienické a hospodárné 

odebrání díky speciální drážce

69210 201

69210 203
                                                                                                                                                               
                                                                              počet        rozměr utěrky              69210            …
                                                                            utěrky                    cca cm                      €                
     Zásobník na skládané papírové ručníky                 -                                   -                 69,50     201
     Papírové ručníky skládané, 2-vrstvé              3.045                   23,5 x 25                 67,50     202
     Papírové ručníky skládané, 3-vrstvé              1.890                   23,5 x 34                 76,50     203

69100

69167

69205

69210

69210 202
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

Role papírových utěrek a zásobník

(
69176 101
Provedení
Silně savá a netrhající se utěrka s hybridní kvalitou.
To znamená, že tuto dvouvrstvou bílou utěrku tvoří
vrstva TAD a vrstva Tissue. Obě vrstvy jsou
navzájem spojené modrou čárovou ražbou. 
2 role po 750 utěrkách.

69176 102
Zásobníkový systém s vnitřním odvíjením
Provedení
Nástěnný držák pro vnitřní odvíjení, uzamykatelný.
Plast, barva opálová modrá/černá.
Použití
Pro role utěrek do 43 cm.

69176 101 69176 102

                                                                                                                                                                                        
      typ                                         rozměr utěrky                            V x Š x H                                        69176            …
                                                                cca cm                                     mm                                               €                
       role čistících utěrek                            24 x 34                                                -                                              54,00     101
       zásobníkový systém                                       -                  420 x 330 x 345                                              88,50     102

(
69183
Použití
Tato textilu podobá utěrka na precizní čišění
vykazuje výjimečnou odolnost proti protržení 
a je opakovaně použitelná. Umožňuje odstranění
kovových třísek a je odolná vůči rozpouštědlům. 

69183 101
Typ Premium 520
Provedení
- Flísová utěrka Premium, šedá barva
- 1-vrstvá
- Role v kartonu s možností jednotlivého 

odebírání utěrek
- Role po 390 utěrkách

69183 102
Typ Premium 520
Provedení
- Flísová utěrka Premium, šedá barva
- 1-vrstvá velká utěrka, jednotlivě skládaná
- 140 utěrek ve velkokapacitním sáčku

69184 102
Typ Premium 530
Provedení
- Modrá barva
- 1-vrstvá, perforovaná
- 100 utěrek ve velkokapacitním sáčku
Použití
Textilu podobné utěrky pro těžké čistící práce 
a práce se silnými rozpouštědly. Velmi pevné 
s vysokou savostí. Ražený povrch umožňuje 
rychlé nasátí oleje. Díky velkému objemu jsou 
ruce chráněny před kovovými šponami. 
S tepelnou izolací.

Flísové čistící utěrky

                                                                                                                                                                                        
      provedení                            počet                        utěrka                        69183            …              69184            …
                                                 utěrky                       cca cm                               €                                      €                
       karton                                          390                      32,0 x 38                            88,50     101                                             
       velkokapacitní sáček              140                      38,5 x 43                            33,00     102                                             
       velkokapacitní sáček              100                      38,5 x 43                                                                        28,30     102

69183 101

69183 102

69184 102

(
69175 102
Typ Advanced 420
Provedení
Role stabilních dvouvrstvých modrých utěrek 
v hybridní kvalitě. Jedna vrstva utěrky je spojená 
s velice objemou vrstvou TAD, jejíž měkká vnější
strana je silně savá. Vyražené linie zvyšují schop-
nost absorbovat kapaliny. 1500 listů v roli.
Použití
Vhodné zejména k čištění všech vodě odolných
povrchů, u kterých dojde k nutnosti odstranění
kapalin. Fungují rychle a efektivně.

69175 101
Typ Advanced 430
Provedení
Role velice kvalitních čistících utěrek 
z dvouvrstvého materiálu TAD. Dvojnásobná
absorpční schopnost a extrémní pevnost za mokra
jsou přednostmi s výrazným ekonomickým efektem.
1000 listů v roli.
Použití
Jako kat. č. 69175 102, avšak s ještě 
vyšší absorpcí kapaliny.

Poznámka:
Zásobík na role ciz kat. č. 69201.

Role papírových čistících utěrek
69175 101

                                                                                                                                                                                        
      typ                                            rozměr utěrky                                                                                69175            …
                                                                   cca cm                                                                                       €                
      Advanced 420                                          34 x 37                                                                                           44,00     102
       Advanced 430                                          34 x 37                                                                                           44,00     101

69175 102

69175

69176

69183 - 69184 

Čistící utěrky │ Stojan na podlahu │ Nástěnný držák
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   provedení                          rozměr utěrky                  počet                                        počet            69200            …
                                                         cca cm         utěrka cca        perforace k odtržení cca                    €                
   flís                                                  35 x 33                        415                                                       -              63,00     201
   celulozový flís                              36 x 27                              -                                                 500             84,50     203
   3-vrstvý                                         38 x 36                              -                                              1000              48,10     204
   Multiclean®, 2-vrstvý                    35 x 37                              -                                              1000              72,00     105
   Tissue                                           38 x 36                              -                                                 500              47,10     106
   Polytex®                                        38 x 32                              -                                                 500            114,00     206

69200 201
Flísové utěrky
Provedení
Barevné, s vysokým podílem bavlny.
Použití
Pro hrubé čistící práce.

69200 203
Role měkkých utěrek z celulozového flísu
Provedení
Bílé, extra silné, pevné za mokra, silně savé, odolné
vůči rozpouštědlům.
Použití
Pro všechna použití, kde jsou zapotřebí utěrky
neuvolňující vlákna a pevné i za mokra.

69200 204+105
Role čistící utěrky
Provedení
Modré, vysoká pevnost za mokra.
Použití
Pro průmysl a řemesla, optimální pro lehké a hrubé
čistící práce.

69200 204
3-vrstvé, s ražením na okrajích i na ploše utěrky.

69200 105
Multiclean®

2-vrstvé, s bodovým ražením. Balení = 2 role

69200 106
Role čistících utěrek typu Tissue
Provedení
Silně savé, odolné proti protržení, 3-vrstvé, modré. 
Plošné ražení a ražení zvětšující objem, s navzájem
slepenými vrstvami. Balení = 2 role
Použití
Vysoká savost, jako i rychlá a efektivní absorpce
kapalin.

69200 206
Polytex® role vlhčených čistících utěrek
Provedení
Modrá, vymývatelná, bez silikonů, odolná proti
protržení a rozpouštědlům, neuvolňující vlákna,
antistatická.
Použití
Na čištění a utírání v potravinářském průmyslu,
automobilovém průmyslu, velkokapacitních kuchy-
ních, řemeslných dílnách atd.

69200 105

Čistící utěrky
69200 201

69200 203 69200 204

69200 206

69200 106

Stojan na podlahu/nástěnný držák
69201 101
Stojan na podlahu
Provedení
- Pojízdný
- S držákem na odpadkové pytle
- Dodává se bez odpadkových pytlů 

a role na čistící utěrky
Použití
Pro role čistících utěrek do šířky 42 cm.

Poznámka:
Plastové odpadkové pytle viz kat. č. 69195 + 85851.

69201 103
Stojan na podlahu
Provedení
- Kov/plast, modrý
- Bez koleček
Použití
Pro role čistících utěrek do šířky 40 cm.

69201 102
Nástěnný držák
Provedení
- Kov, modrý
Použití
Pro role čistících utěrek do šířky 40 cm.

                                                                                                                                                                                        
   typ                                                               rozměry                                                                         69201            …
                                                                       Š x V x H mm                                                                        €                
   Stojan na podlahu s kolečky                       480 x 1060 x 550                                                                   96,50     101
   Stojan na podlahu bez koleček                   460 x 900 x 440                                                                     78,00     103
   Nástěnný držák                                                500 x 312 x 23                                                                         71,00     102

69201 101 69201 103

69201 102

                                                                                                                                                                                        
   barva                     objem                          rozměr                  balení =                                            69195            …
                                        litr                      V x Š mm                          kus                                                    €                
   modrá                              70                      1000 x 575                               50                                                    14,20     101
   průhledná                      70                      1000 x 575                               25                                                   10,30     102

(
Použití
Pro stolní stojany, kat. č. 69201 101.

69195 101
Provedení
- Kvalita HDPE
- Vysoká nosnost
- Nevhodné pro ostré předměty

69195 102
Provedení
- Standardní provedení s kvalitou LDPE odolnou

proti protržení

Odpadkové pytle
69195 101

69200

69201

69195
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA
                                                                                                                                                                                        
                                               Absorpce                                                       69225            …              69226            …
                                                           litr                                                               €                                      €                
       role                                                 180                                                              183,00     201                                             
       utěrky                                            113                                                                                                           157,00     101

Sorpční savé utěrky a role
69225Provedení

Polypropylénový flís pro absorpci kapalin a chemiká-
lií. Silně savý, čistý a bezpečný. Vysoká absorpční
kapacita, bezproblémová likvidace (spálení polypro-
pylénu bez zbytku). 
Použití
Kompatibilní s chemikáliemi. Ideální pro použití 
na pracovních pultech, na podlaze, pod stroji 
a potrubími atd.

69225
Provedení
Role, extra savá 300 g/m2, délka 40 m, 
šířka 40 cm. Balení = 2 role.

Poznámka:
Vhodné stojany na podlahu a nástěnné držáky 
viz kat. č. 69201.

69226
Provedení
Utěrky, extra savé 300 g/m2, 100 utěrek, 
40 x 50 cm.

69226

Sorpční role multiformátová
Provedení
Dvakrát složená role, použitelná jako had nebo jako
utěrka. Polypropylenový flís, zesílený a neuvolňující
vlákna. V kartonovém zásobníku.
Použití
Ideální pro mnohostranné použití, v dílně nebo při
servisních a opravářských zásazích mimo dílnu. 
Pro všechny kapaliny a chemikálie.

69227

                                                                                                                                                                                        
             délka                šířka           šířka složená        absorpce                                                       69227            …
                   m                   cm                            cm                   litr                                                               €                
                    15                      40                                 14                      24                                                                77,00     101

Univerzální sorpční hadice
69220

                                                                                                                                                                                        
              délka                     Ø                absorpce              kusů v kartonu                                       69220            …
                    m                   cm                           litr                                                                                       €                
                     1,2                      7,5                               80                                        20                                            111,00     201

Provedení
Naplněné kvalitními polypropylénovými vločkami.
Použití
Všestranné použití na olej a chemikálie. 
K absorpci kapalin unikajících ze strojů. 
Ideální řešení pro bezpečná a čistá pracoviště.

Olejové sorbenty
69215 101
Provedení
Rychle působící a vysoce absorpční. 
Ze 100% polyuretanového pěnového 
granulátu odpuzujícího vodu.
Použití
Všestranné prostředky k vázání oleje a chemikálií,
určené pro dlážděné a lakované průmyslové
podlahy.

69215 102
Provedení
Rychle působící a vysoce absorpční. Na bázi
hydroxisilikátu hořečnatého/sepiolitu. Chemicky
zcela inertní produkt, nehořlavý a nejedovatý.
Použití
Vhodné zejména pro emulze všeho druhu. 
Bezpečně absorbuje vyteklé chemikálie, 
oleje, maziva, paliva a jiné nebezpečné tekutiny.

69215 101 69215 102

                                                                                                                                                                                        
    velikost zrn          1 balení váže             objem        hmotnost                                                        69215            …
                 mm                        cca l                cca l             cca kg                                                               €                
           0,125 - 4                               33                      50                      12                                                                23,60     101
               0,5 - 1                                15                      32                      20                                                                20,30     102

69215

69220

69225 - 69226

69227

Olejové sorbenty │ Caramba Profi-Line
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           objem         provedení                                                                                                              69820            …
                  ml                                                                                                                                                €                
                  500           sprej                                                                                                                                           9,50     101
                5000          kanystr                                                                                                                                    45,90     102

Kontaktní sprej Caramba Express

r
Odstraňuje poruchy způsobené vlhkostí na zapalo-
vacích systémech a elektrických instalacích. Silný 
a trvalý čistící účinek. Odstraňuje a odpuzuje
vlhkost. Působí na ocel, železo, lehké kovy a plasty.
Optimální schopnost tečení garantuje efektivní
účinek. Tepelná odolnost od -50 °C do +180 °C. 

69826

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69826            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500                                                                                                                                                           12,80     101

Aktivní sprej k vyhledávání netěsností Caramba

r
Spolehlivě indikuje netěsná místa na plynových 
a pneumatických potrubích. Spolehlivá a rychlá
diagnóza díky intenzivnímu pěnění. Vhodný pro
všechny provozy s plynovými instalacemi a zkušeb-
ní zařízení. Neutrální pH, kompatibilní se všemi
těsněními používanými v oblastí instalací. Nehořla-
vý, nereaguje s plyny nebo chladícími prostředky.
Tepelná odolnost od -15 °C do +50 °C. Schválení
DVGW podle ČSN EN 14291. 
Nevhodný pro potrubí vedoucí kyslík.

69829

                                                                                                                                                                                        
            Objem                                                                                                                                       69829            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    400                                                                                                                                                             7,80     101

Vysoce účinný silikonový sprej Caramba

r
Multifunkční mazací a ošetřující prostředek na kovy,
plasty a gumu. Tepelně odolný od -30 °C do +200
°C, bezbarvý a bez zápachu, nezanechává fleky.
Vysoká rezistence vůči vodě brání nežádoucímu
zamrzání. Schválený pro použití v potravinářském
průmyslu.

69832

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69832            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500                                                                                                                                                           10,30     301

Multifunkční sprej Caramba Super

r
Caramba Super – originální 
multifunkční sprej
Uvolňovač koroze, mazací prostředek, kontaktní sprej,
antikorozní přípravek, čistič. Velice dobrá mazací
schopnost při vysokých hodnotách tlaku (hodnota
VKA: 1.900N). Silně vodoodpudivý a antikorozní.
Tepelná odolnost od -40 °C do +180 °C. 
Bez tuhých látek,  bez silikonů, bez pryskyřičnění, 
dobré vlastnosti tečení.

69820 101

Uvolňovač koroze Caramba MoS2

r
Uvolňovač koroze, technické mazivo.
Dobrá mazací schopnost při vysokých hodnotách
tlaku (hodnota VKA: 1.200N). Tepelná odolnost 
od -40 °C do + 450 °C, vhodný pro ultravysoké
vakuum. Ideální mazací účinek pro suché 
atmosféry, bez silikonů.

69823

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69823            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500                                                                                                                                                             5,30     101

69820 102

69820

69823

69826

69829

69832
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Zinkový sprej Caramba (matný šedý)

r
Dlouhodobě působící ochrana proti korozi pro
kovové povrchy. Galvanická ochrana proti korozi,
rychle schnoucí, velice dobrá vodivost pro bodové
svary. Dobrá antikorozní ochrana (přes 1140 h 
v testu solní mlhou podle ČSN EN ISO 9227).
Umožňující přelakování, tepelná odolnost do +600
°C. Suchý nátěr obsahuje přes 99 % čistého zinku.
Suchý na prach po cca 8 minutách, suchý pro
manipulaci po cca 20-30 minutách.

69841

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69841            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500                                                                                                                                                           11,60     101

Zinkový sprej Caramba (hliníkově světlý)

r
Dlouhodobě působící ochrana proti korozi pro
kovové povrchy a pro dodatečné ošetření žárově
pozinkovaných ploch. Galvanická ochrana proti
korozi, rychle schnoucí, velice dobrá vodivost pro
bodové svary. Dobrá antikorozní ochrana 
(přes 144 h v testu solní mlhou podle ČSN EN ISO
9227). Odolný proti oděru a umožňující přelakování.
Tepelná odolnost do +200 °C. Suchý na prach po

cca 8 minutách, suchý pro manipulaci po 
cca 20-25 minutách.

69842

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69842            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500                                                                                                                                                             9,90     101

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69838            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    400                                                                                                                                                             9,20     101

Vysoce výkonný ochranný sprej pro sváření Caramba

r
Ochrana před rozstřikem při sváření, prevence
poškození obrobků – nehořlavý hnací plyn pro
bezrizikové sváření v dutinách. Optimální použití pro
sváření oceli, hliníku a nirosty elektrickým obloukem
a v ochranné atmosféře. Zkoušeno podle DIN 8572.

69838

Vysokotlaký sprej PTFE Caramba

r
Univerzální mazací a ochranný prostředek na
syntetické bázi. Velmi dobré vlastnosti při suchém
mazání  a při nouzovém chodu, vynikající mazací
schopnost v podmínkách vysokého tlaku (hodnota
VKA: 1.600N). Rezistentní vůči chemikáliím,
elektricky nevodivý, bez silikonů. Tepelná odolnost
od -30 °C do +250 °C, vhodný pro všechny
atmosféry (i vakuum), vysoká odolnost vůči vodě
brání nežádoucímu zamrzání.

69833

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69833            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500                                                                                                                                                           12,00     101

Vysoce efektivní uvolňovač rzi Caramba Rasant

r
Velice dobrá schopnost tečení, uvolňuje silně
zkorodované kovové díly. Efektivní proti zbytkům
lepidel, krustám z nečistot a zpryskyřičněním, 
bez silikonů.

69835

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69835            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500                                                                                                                                                           14,50     101

69833

69835

69838

69841

69842

Caramba Profi-Line
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Čistič ušlechtilé oceli Caramba Aktiv
69848

Intenzivní čistič brzd Caramba

r
Čištění brzd a dalších součástí vozidel. Rychlesch-
noucí odpařování bez zbytků. Velmi dobrý čistící
účinek, bez acetonů. Neutrální vůči gumě, plastům 
a lakovaným plochám. Bez silikonů a odmašťující.

69849

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69849            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500                                                                                                                                                             4,75     301

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69848            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500                                                                                                                                                             9,80     101

Vysokovýkonná měděná pasta/sprej Caramba

r
Vůči vlhkosti odolná ochrana a kluzná vrstva. Brání
zapečení, zrezivění, zoxidování a přivaření. Slouží
jako montážní mazivo šroubových spojů potrubí,
přírub, výfuků a spalovacích komor atd. Dobrý
mazací účinek a přilnavost i za působení vysokých
tlaků (hodnota VKA podle DIN 51350: 5.000N).
Účinná ochrana proti opotřebení a korozi. Neobsa-
huje silikon a kyseliny, nezatvrdne. Tepelná odolnost
od -30 °C do +1.100 °C. 
Mazání šroubových spojů, nástrčných spojů 
a přírub, vystavených působení vysokých teplot.
Nepoužívat pro systémy ABS a ESP.

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69844            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    200                                                                                                                                                           19,80     101
                 500                                                                                                                                                           15,50     301

69844 301

69844 101

Intenzivní průmyslový čistič Caramba

r
Rychle a důkladně uvolňuje a odstraňuje zatvrdlé 
a zpryskyřičnělé nečistoty, oleje, tuky a další zbytky
látek. Rychle schnoucí a po odvětrání nezanechává
zbytky. Nekorozivní, bez silikonů. Obsahující aceton.
K čištění a odmašťování částí strojů, povrchů,
ocelových lan, ozubených kol atd.

69847

                                                                                                                                                                                        
             objem                                                                                                                                       69847            …
                   ml                                                                                                                                               €                
                    500                                                                                                                                                             5,10     101

Magnetická přihrádka na nádobky se sprejem
Provedení
- 6 silných magnetů
- Magnetická upínací síla cca 1,8 kg
- 10 vrtání o Ø 19 mm v dně

Použití
Např. pro 3 nádobky se sprejem o Ø 73 mm. 69846

                                                                                                                                                                                        
                 rozměry                                                                                                                               69846            …
                         mm                                                                                                                                       €                
           210 x 75 x 70                                                                                                                                                  12,90     101

69844

69847

69848

r
Čištění a ochrana všech kovových povrchů 
v interiéru i exteriéru. Účinně odstraňuje špínu,
vápenaté fleky, jemnou rez, tuky, oleje a pryskyřice 
z ušlechtilé oceli, hliníku, mědi a mosazi. Optimální
ochrana při spouštění, antistatický účinek, zkoušeno
NSF a schváleno – pro potravinářský průmysl.

69849

69846
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Multifunkční sprej WD-40

Ü
Provedení
- Uvolňovač rzi
- Mazací prostředek
- Kontaktní sprej
- Čistič
- Ochrana proti korozi
… v jednom!

69850 202
nádoba se sprejem, objem 400 ml.

69850 301-302
nádoba typu Smart Straw
Provedení
Pevně integrovaná rozstřikovací trubička na
rozstřikovací hlavě. Pro bodově přesný rozstřik
jednoduše vyklopte, pro plošná použití znovu
sklopte. Ideální pro rychle práce bez namáhavého
hledání nebo nasazování. 

69850 203
Kanystr, objem 5 litrů.

69850 204
Ruční rozprašovač/rozprašovač
Ideální pro dávkování a nanášení WD-40. Prázdný.
Kapacita 500 ml. Jako doplněk k 5-litrovému
kanystru.

69850 301

                                                                                                                                                                                        
       provedení                                    objem             objem                                                               69850            …
                                                                   ml                   litr                                                                       €                
         nádoba typu Smart Straw                300                          -                                                                           6,90     301
         nádoba se sprejem                            400                          -                                                                            7,80     202
         nádoba typu Smart Straw                500                          -                                                                         10,30     302
         kanystr                                                         -                         5                                                                         46,60     203
         ruční rozprašovač/rozprašovač            -                          -                                                                            7,50     204

69850 202

69850 20469850 203

69850 302

Univerzální olej BALLISTOL

C
Provedení
Všestranně použitelný. Tvoří alkalický ochranný  film
na kovech, neutralizuje pot z rukou a jiné kyselé,
korozi způsobující zbytky. Díky svému nízkému
povrchovému napětí a enormní schopnosti tečení
dosáhne až do nejmenších rohů a nejjemnějších
prasklin v kovu. Bez pryskyřic a kyselin, odolný proti
stárnutí, bio logicky odbouratelný a neškodlivý pro
životní prostředí. 
Absolutně nezávadný pro pokožku 
a neovlivňující kvalitu potravin.

Použití
V automobilech, v řemeslech a průmyslu, např. jako
konzervační a ošetřující prostředek pro měřicí
přístroje a nástroje všeho druhu. Ideální pro uložení
licích forem a částí a k uskladnění a péči o kvalitní
stroje. Chrání před otisky prstů a korozí. Vhodný 
i jako péče o dřevo, plasty a kůži.

69855

                                                                                                                                                                                        
     objem                                                                                                                                               69855            …
           ml                                                                                                                                                       €                
           200                                                                                                                                                                      8,30     101

S pětinásobným vzorcem účinku
1. Čistí a chrání
- Uvolňuje silně přilnavou špínu a zbytky oleje, 

tuků a lepidel a snadno se odstraňuje
- Zanechává pečující ochrannou vrstvu

2. Odstraňuje skřípání a vrzání
- Pro optimální chod pohyblivých dílů
- Odstraňuje a brání skřípání a vrzání
- Bez silikonu, tudíž žádné riziko slepení

3. Uvolňuje zrezlé díly a uvízlou 
mechaniku

- Štěpí vrstvy rzi
- Rychle uvolňuje zaseknuté kovové díly, 

šrouby a matice

4. Chrání před korozí
- Zanechává tenký ochranný film, 

který brání tvorbě vlhkosti a rzi 
na kovových dílech 

5. Odpuzuje vlhkost
- Chrání před í elektrické a elektronické 

mechanizmy

Ü
WD-40 neobsahuje silikon ani pryskyřice. Štěpí
vrstvy rzi, uvolňuje zaseklé mechaniky a zpečené
díly vozidel a strojů. Odstraňuje silně přilnavou
špínu, odpuzuje vlhkost z elektrických kontaktů 
a brání vzniku bludných proudů. Kromě toho
zanechává WD-40 tenký ochranný film, který 
brání nové tvorbě vlhkosti a rzi na kovových dílech.

Inovativní systém WD-40 Smart-Straw™ nanáší
prostředek dvojnásobně dokonale, díky nově
koncipované sklápěcí trubičce na rozstřikovací
hlavě.

Pro bodově přesný rozstřik, trubičku jednoduše
vyklopte, např. při použití jako kontaktní sprej nebo
ošetření uzavíracích válců. Pro plošné použití, např.
při čištění ráfků kol nebo ošetřování zahradních
nástrojů trubičku opět sklopte.

S inovativní trubičkou WD-40 Smart-Straw™ se
vyhnete namáhavému hledání a instalaci trubičky. 
A jedna ruka zůstane vždy volná. Pro bodově přesný

rozstřik vyklopte
trubičku nahoru.

Pro plošné použití
opět sklopte.

WD-40 Smart Straw – revoluce rozstřikovačů!

69850

69855

Multifunkční sprej WD-40 Classic &amp; Smart Straw™ kat. č. 69850

Multifunkční spreje │ Sprej Ballistol

Info
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69860 - 69875 Systémy lepidel 

ergo.® Kyanakrylátová lepidla jsou jednokomponentní produkty
na bázi esterů kyseliny kyanakrylové, které tvrdou vlivem
působení vzdušní vlhkosti. Kyanakryláty ergo.® se používají
hlavně k lepení plastů, elastomerů, kovů – samotných nebo 
v kombinacích. Hlavní přednosti tohoto moderního lepidla jsou
rychlost vytvrzení, snadné použití a dobrá mechanická
pevnost lepených spojů. 
Kyanakrylátová lepidla ergo.® jsou použitelná v teplotném
rozsahu od -55 bis do +120 °C (podle typu). 

Bezpečnostní poznámka:
Výpary kyanakrylátu mohou způsobovat podráždění sliznic 
a očí. Proto se doporučuje zajistit dobré větrání/ odsávání 
na pracovišti a používat ochranné rukavice (ne bavlněné) 
a ochranné brýle. Kyanakrylát slepí během sekundy kůži 
a oční víčka. Udržujte z dosahu dětí. Na vyžádání vám rádi
poskytneme příslušný bezpečnostní a technické datový list.
Dodržujte prosím další pokyny uvedené na obalech.

Chytré lepení se SmartPen®.

Přesné a dokonalé:
S lepidlem SmartPen lepíte na bod přesně a bez námahy 
s užitím správné dávky. V kombinaci s našim otočným 
a dávkovacím uzávěrem činí lepení snadným, rychlým 
a efektivním – stačí mít poruce SmartPen!

Chytré lepení. Přesné a snadné jako nikdy předtím.
SmartPen®.

Kyanakrylátová sekundová lepidla

69861 SmartPen®

Moderní technologie lepidel se v mnoha ohledech vyvinula v bezpečnou a nákladově výhodnou metodu spojování dílů. 
Kvalitní lepidla jsou k dispozici pro mnohostranné oblasti použití.

Otočný dávkovací uzávěr
Patentovaný otočný dávkovací uzávěr je výjimečným prvkem
lepidla ergo.® a poskytuje mnohé výhody:
- Obsluha jednou rukou – otevření a uzavření jednou rukou,

druhá, volná ruka může fixovat konstrukční díly.
- Bez zalepení dávkovacího otvoru – úplným uzavřením

uzávěru dochází k současnému vyčištění a dokonale
těsnému zavření trysky.

- Jemně odstupňované dávkování – podle toho, nakolik je
uzávěr otočen, vytéká z obalu více nebo méně lepidla.

- Jednodílná láhev – láhev a dávkovací uzávěr tvoří jednotku,
lze tím tudíž vyloučit ztrátu uzavíracího kloboučku. 

(1) = uzavřená, 
(2) = otevřená.

                                                   dřevo/kůže          balzové dřevo/korekkov                       ABS                   PVC                     PMMA                  GFK                       PE/PP/POM/                TPO/TPE                     guma
                                                                                                                                                                                                                                             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
     GFK                                      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
     guma                                    5925                  5925                       5925                  5925                5925                 5011                  5925                    5925+5150               5925+5150               5925
     silikonová guma                  -                         -                              5300+5150        5300+5150      5300+5150       5300+5150        5300+5150         5300+5150               5300+5150               5300+5150

k

k

k

Info

Info

Info
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Speciální nástroje / PSA

k Kyanakrylátová sekundová lepidla
k
69860 101 + 69861 101
ergo.® 5011 Univerzální
Provedení
Rychle tvrdnoucí standardní typ se střední viskozi-
tou pro nejrůznější použití: Plast, guma, kov, textil,
kůže, dřevo, keramika atd. Schváleno NSF.

69861 101
Provedení
Se SmartPen®.

69860 102
ergo.® 5039 Univerzální –gel
Provedení
Sekundový lepící gel se vyznačuje dokonalým
tečením a je ideální pro použití na vertikálních
plochách, větších obrobcích nebo na porézních,
savých materiálech: Dřevo, textil, korek, kůže, plasty,
keramika atd.

69860 203 + 69861 103
ergo.® 5925 Elastomer
Provedení
Rychle tvrdnoucí lepidlo s nízkou viskozitou se hodí
téměř pro všechna standardní použití v oblasti
plastů, elastomerů a kovů, kde nejsou žádné
speciální požadavky. Schválení NSF.

69861 103
Provedení
Se SmartPen®.

69860 204
ergo.® 5210 Kov
Provedení
Středně viskozní produkt s vysokou odolností proti
rázů a vibracím. Dobrá odolnost vůči vlhkosti,
povětrnostním podmínkám a ředidlům. Tvrdne
pomalu. Vhodný zejména pro spojení kovu a plastu.

69860 107 
ergo.® 5100 Aktivátor
Provedení
Zrychluje proces vytvrzování. Především u nevýhod-
ně porézních, neaktivních (kyselých), nepolárních
povrchů nebo u velkých lepených spár se doporuču-
je použití aktivátoru. Před slepením je produkt
nanesen na jednu (porézní, neaktivní) stranu.

69861 106
ergo.® 5014 Univerzální (vysoce viskózní)
Provedení
Se SmartPen®. Vysoce viskózní univerzální
formula. Umožňuje vzájemné spojení i porézních
nebo nerovných ploch. Na základě vynikajících
vlastností při přemostění spár je doporučováno
všude tam, kde se pracuje s relativně nepřesnými
povrchy. I proto se zvláště hodí pro opravárenské
odvětví.

69860 101 69860 102

69861 10169860 107

                                                                                                                                                                                        
   typ                                                             objem             objem                69860            …              69861            …
                                                                             g                    ml                        €                                      €                
   5011 Univerzální                                                  20                          -                   18,90     101                                             
   5011 Univerzální se SmartPen                        30                          -                                                                27,30     101
   5039 Univerzální gel                                           20                          -                   20,30     102                                             
   5925 Elastomer                                                    20                          -                   16,30     203                                             
   5925 Elastomer se SmartPen                          30                          -                                                                 21,10     103
   5210 Kov                                                                20                          -                   19,40     204                                             
   5014 Univerzální se SmartPen                        30                          -                                                                22,50     106
   5100 Aktivátor                                                           -                    150                   29,60     107                                             

ergo.® anaerobní lepidla a těsnící hmoty jsou kapalné jednosložko-
vé produkty, které se vytvrzují bez přístupu vzduchu a při kontaktu 
s kovem. Proto je lze použít jen k lepení kovů. Produkty ergo.® jsou
k dispozici v různých třídách pevnosti a umožňují tak bez dalších
podpůrných prostředků spolehlivé spojení požadované pevnosti.
Vytvrzení je možno urychlit teplem a/nebo přidáním aktivátoru. 

Bezpečnostní poznámka:
Při kontaktu s pokožkou ihned omyjte mýdlem a vodou a vyhledejte
lékaře. Na vyžádání vám rádi dodáme příslušné bezpečnostní 
a technické datové listy. Dodržujte prosím další pokyny, uvedené 
na obalech.

k Anaerobní zajišťovací lepidla 
k
69865 104-105 
ergo.® 4052 zajištění šroubů, středně pevné.
Provedení 
S vynikající odolností proti médiím a teplu. Vytvrzení
při nízkých teplotách možné i bez aktivátoru.
Schválení NSF a DVGW.
Použití
Speciálně vhodný pro nerezavějící, pasivované 
a galvanizované šrouby. Díky vyšší viskozitě vhodné
také z zaplnění spár.

69865 106-107 
ergo.® 4101 zajištění šroubů, vysoce pevné.
Provedení 
Velmi pevné spojení silně namáhaných závitů 
a cylindrických dílů. Střední viskozita dovoluje
univerzální použití. Zvýšená odolnost proti médiím.
Schválení NSF.
Použití
Upevňuje svorníky, kulová a valivá ložiska 
v posuvném uložení. Speciálně na silně 
namáhané šroubové spoje.

Poznámka: 
ergo.® – pomocné produkty pro anaerobní lepidla
viz kat. č. 69875. 

69865 104-105

                                                                                                                                                                                        
  typ                                     objem                                                                                                       69865            …
                                                     g                                                                                                               €                
   4052 středně pevný                 50                                                                                                                      44,60     104
   4052 středně pevný               250                                                                                                                    137,00     105
   4101 vysoce pevný                   50                                                                                                                      44,60     106
   4101 vysoce pevný                250                                                                                                                    136,00     107

69860 - 69861

69865

Anaerobní lepidla a těsnící hmoty

Lepidla

k

Info
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k Anaerobní zajišťovací lepidla
k
Poznámka:
Pomocné produkty ergo.® pro anaerobní lepidla 
viz kat. č. 69875. 

69866 101 
ergo.® 4202 Hydraulické těsnění. 
Provedení 
Středně pevný produkt k utěsnění cylindrických 
a kónických závitových spojů až do R 3/4 palců.
Velmi dobrá odolnost proti hydraulických kapalinám.
Použití
K utěsnění všech pneumatických a hydraulických
šroubových spojů. Na malé šroubové spoje všeho
druhu.

69866 102+112
ergo.® 4207 Univerzální těsnění 
na trubkové závity. 
Provedení
Chuťové neutrální při kontaktu s vodou, nápoji atd.
Rychlé tvrdnutí i při teplotách pod 0 °C. Ihned těsní
při nízkém tlaku. Odolné proti zemnímu plynu.
Schváleno DVGW, BAM.
Použití
Těsní všechny kónické i cylindrické závitové
trubkové spoje do R 3 palce, např. v sprinklerových
zařízeních nebo systémech vedení plynu.

69866 103
ergo.® 4253 Univerzální plošné těsnění. 
Použití
Toto rychle tvrdnoucí, lehce pružné plošné těsnění
je zvláště vhodné pro neaktivní materiály. Tixotropní
formula umožňuje snadné dávkování za současné
dobré stabilitě po nanesení produktu. 
Schváleno NFS.

69866 101

                                                                                                                                                                                        
    typ                                                           objem                                                                               69866            …
                                                                             g                                                                                       €                
     4202 Hydraulické těsnění                               50                                                                                           24,80     101
     4207 Těsnění trubkového závitu                   50                                                                                           24,80     102
     4207 Těsnění trubkového závitu                250                                                                                         115,00     112
     4253 Plošné těsnění                                         50                                                                                           24,80     103

k Anaerobní zajišťovací lepidla 
k
Poznámka: 
Pomocné produkty ergo.® pro anaerobní lepidla viz
kat. č. 69875. 

69867 101 
ergo.® 4401 Tmel středně pevný. 
Použití
K zajištění ložisek v pouzdrech nebo kol na 
hřídelích. Nahrazuje mechanické zajišťovací prvky.

69867 202 
ergo.® 4430 Tmel vysoce pevný. 
Provedení 
Vynikající tvrzení i na pasivních kovových povrcho-
vých plochách. Vysoká pevnost na cylindrických
dílech, jako jsou např. pouzdra, čepy, ozubená kola.
Prevence proti korozi. Schváleno NSF.
Použití
K zajištění hřídelí, ložisek, pouzder, objímek,
ozubených kol atd. v stejném stavu jako při dodání.

69867 106 
ergo.® 4453 Tmel teplovzdorný. 
Provedení 
Rychle tvrdnoucí, vysoce pevný a teplovzdorný
produkt. Dobrá odolnost proti kyselinám, zásadám 
a vodě. Schválení KTW a DVGW, schválení BAM.
Zařazený do seznamu NFS.
Použití
K zajištění vložek válců v motorových blocích,
zajištění ložisek v tepelných pecích. 
Dobrá přilnavost na hladkém povrchu.

69867 101

                                                                                                                                                                                        
    typ                                                           objem                                                                               69867            …
                                                                             g                                                                                       €                
     4401 Tmel středně pevný                                50                                                                                48,90     101
    4430 Tmel vysoce pevný                                 50                                                                                48,90     202
    4453 Tmel teplovzdorný                                  50                                                                                48,90     106

k Pomocné pprodukty pro anaerobní lepidla
k
69875 100
ergo.® 4900 Aktivátor. 
Provedení 
Aktivátor se doporučuje všude tam, kde jsou
nevhodné podmínky pro optimální vytvrzení. Mezi
jinými se jedná o neaktivní povrchy, velké spáry
nebo extrémní nerovnosti. ergo.® 4900 podporuje,
urychluje nebo umožňuje úplné vytvrzení lepidla 
v těchto případech. Aktivátor lze nastříkat před
lepením (na jednu stranu) nebo po dávkování 
lepidla celoplošně.

Poznámka: 
Použití aktivátoru snižuje dosažitelnou konečnou
pevnost o cca 15 %.

69875 101 
ergo.® 9190 Univerzální čistič.
Použití
Tato speciální směs ředitel umožňuje beze zbytku
vyčistit znečištěné nebo zaolejované povrchy.
Ideální k přípravnému ošetření lepených ploch.

69875 100

                                                                                                                                                                                        
      typ                                                         objem                                                                               69875            …
                                                                             g                                                                                       €                
       4900 Aktivátor                                                100                                                                                 27,00     100
      9190 Univerzální čistič                                500                                                                                 31,80     101

69875 101

69866

69867

69875
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= Uvedené ceny jsou ceny za kus. Odběr jen v uvedených baleních.
Při objednání uvádějte vždy počet kusů. CZ/P

Speciální nástroje / PSA

                                                                                                                                                                                        
       provedení               barva                 objem         objem                                                               69878            …
                                                                          g               ml                                                                       €                
         tlaková nádobka     černá                        256                     -                                                                          42,10     101
         tlaková nádobka     průhledná                208                     -                                                                          42,10     103
         Euro kartuš              průhledná                332              310                                                                         35,70     104

                                                                                                                                                                                        
       provedení                       barva                       objem                                                                    69880            …
                                                                                      ml                                                                            €                
         kartuš                                 průhledná                       310                                                                                 6,10     101

                                                                                                                                                                                        
       provedení                       barva                       objem                                                                    69882            …
                                                                                      ml                                                                            €                
         kartuš                                 průhledná                       310                                                                                 6,70     101

Ruční vytlačovací pistole
69890 101
Provedení
Robustní provedení s hřebenovou tyčí pro profesi-
onály. Hřebenová tyč kalená, černá.
Použití
Pro 310 ml kartuše.

69890 102
Provedení
Robustní posuvná tyč s otevřenou rourou, oranžová.
Použití
Pro 310 ml kartuše.

69890 103
Použití
Pro 400ml pytlík ze silikonové fólie 
a 310ml kartuše.

Poznámka:
Vytlačovací pistole na stačený vzduch na vyžádání.

69890 101

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              69890            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                       8,90     101
                                                                                                                                                                                     31,80     102
                                                                                                                                                                                     61,50     103

69890 102

69890 103

k Silikony RTV
k
Provedení 
Kvalitní silikonová těsnící hmota. Vysoká tepelná
odolnost (až do +315 °C). Mimořádně dobrá
chemická odolnost. Systém vytvrzování bez kyselin
nepůsobí korozivně vůči hliníku, železu a oceli.
Použití 
Jako trvale elastické lepidlo a jako těsnící hmota 
v elektrotechnice, v automobilové, nástrojové 
a strojní konstrukci a v jemné mechanice.

69878 101-103 
Provedení 
V tlakové nádobce: Silikon vytéká rovnoměrně 
z pohodlných tlakových nádobek. Díky geniální
konstrukci tlakové nádobky s dvojitou stěnou
nedochází ke kontaktu silikonu s hnacím médiem
(ekologicky nezávadná směs vzduchu) a zachovává
tak déle svoji použitelnost. 

69878 104 
Provedení 
V Euro kartuši. 

69878 101-103

69878 104

Silikon (acetát)
Provedení
Elasticitu si zachovávající silikonové těsnění,
protiplísňové a odolné vůči povětrnostním vlivům. 

Použití
Pro použití podle listu IVD č. 3.

69880

Silikon (neutrální), s možností nátěru
Provedení
Elasticitu si zachovávající silikonové těsnění,
protiplísňové. Velice dobrá odolnost proti povětrno-
stním vlivům, stárnutí a UV záření. Neutrálně
síťující, to znamená, že silikon je možno natřít
podle DIN 52452. Vyhovuje požadavkům normy
DIN 18545, část 2, skupina namáhání D a normě
DIN 18540. Shodující se s LEED® IEQ kredity 4.1
Lepidla a těsnící prostředky. 

Použití
Pro použití podle listu IVD č. 7 a 9.

69882

69878

69880

69882

69890

Silikony │ Vytláčecí pistole
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