
Všechny ceny jsou 
uvedeny bez DPH!

 Momentový adaptér
// Inovativní šroubové spoje břitových destiček

Platnost do 31.12.2020



INOVACE A BEZPEČNOST 
Inovativní kluzná spojka adaptéru spolehlivě zabraňuje přetočení šroubového 
spoje břitové destičky. Po dosažení přednastavených hodnot točivého momentu 
se ozve „cvaknutí“. I při dalším točení adaptéru se točivý moment šroubu 
nezvyšuje.

JEDNODUCHÉ BAREVNÉ OZNAČENÍ 
Viditelné barevné kódování systémových komponent usnadňuje výběr 
správných nástrojů. Tím se zabrání poškození šroubu v důsledku použití 
nesprávných bitů.

VÝKONNÁ ERGONOMIE
Ve spojení s rukojetí ATORN s extra velkou měkkou zónou a ATORN T-
rukojetí pro konstantně vysoké točivé momenty se systém stává 
nepostradatelnou součástí vaší každodenní práce.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
Systém je určen pro použití komerčně dostupných bitů a stejně tak je vybaven 
dvěma rukojeťmi s rychlovýměnným adaptérem pro bity C6,3 a E6,3. Proto je 
univerzálně použitelný i pro jiné uplatnění.

Systémové komponenty charakterizované správou barev, které se skládají
z momentového adaptéru s přednastavenými hodnotami točivého momentu 
(+/-10%) nabízejí oproti běžným systémům významné výhody.

Momentový adaptér

Po dosažení přednastavených hodnot točivého momentu se ozve „cvaknutí“. I při dalším 
točení adaptéru se točivý moment šroubu nezvyšuje.

Video s použitím
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ADAPTÉR
Nepřetočitelný adaptér funguje vždy přesně a bezpečně. 
Pokud použitý točivý moment přesáhne vybraný, 
přednastavený točivý moment, jádro hřídele se stane 
nečinným a začne prokluzovat.
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Rukojeť
Nabízíme dva různé typy rukojetí. Měkké zóny umožňují 
pohodlné držení a jsou velmi flexibilní. Snadné uvolnění 
a utažení dokonce i ve vyšší oblasti točivého momentu.
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BITY
Žádný zmatek! Viditelné barevné rozlišení se nachází 
jak na adaptérech, tak i na bitech. Vyberte vhodný 
točivý moment prostřednictvím systému správy barev.
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ATORN Systémový kufřík L 
HHW kat. č. 55471 101

€ 129,00

INOVACE
Inovativní kluzná spojka adaptéru spolehlivě zabraňuje 
přílišnému utažení šroubových spojů.  Po dosažení 
přednastavených hodnot točivého momentu se ozve 
„cvaknutí“. I při dalším točení adaptéru se točivý 
moment šroubu nezvyšuje.

Ve spojení s ATORN rukojetí s extra velkou měkkou 
zónou nebo ATORN T-rukojetí (systémový kufřík XL) 
pro konstantní vysoké točivé momenty se systém 
stává nepostradatelnou součástí vaší každodenní 
práce.

Obsah sady ATORN systémový kufřík L

ADAPTÉR (PŘESNOST MĚŘENÍ ± 10%) BIT E6,3 50MM S BAREVNÝM KROUŽKEM

Nm Barva ATORN č. TX M ATORN č. IP ! ATORN č.
0,6  červená 52520427 TX6 52520435 IP6 52520443
0,9  hnědá 52520428 TX7 52520436 IP7 52520444
1,2  zelená 52520429 TX8 52520437 IP8 52520445
1,4  žlutá 52520430 TX9 52520438 IP9 52520446
2,0  lila 52520431 TX10 52520439 IP10 52520447
3,0  modrá 52520432 TX15 52520440 IP15 52520448

ATORN č. Rukojeť pro adaptér // Bity dle DIN 3126
52520426 ATORN držák bitů pro bity C6,3 + E6,3

Systémový kufřík L+XL

Systémový kufřík ATORN  poskytuje ideální sortiment pro 
každý případ použití a požadovaný rozsah točivého momentu.
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ATORN Systémový kufřík XL 
HHW kat. č. 55471 102

€ 179,00

Obsah sady ATORN systémový kufřík XL

ADAPTÉR  
(PŘESNOST MĚŘENÍ ± 10%) BIT E6,3 50MM S BAREVNÝM KROUŽKEM

Nm Barva ATORN č. TX M ATORN č. IP ! ATORN č. HEX I ATORN č.
0,6  červená 52520427 TX6 52520435 IP6 52520443
0,9  hnědá 52520428 TX7 52520436 IP7 52520444
1,2  zelená 52520429 TX8 52520437 IP8 52520445 2,0 52520451
1,4  žlutá 52520430 TX9 52520438 IP9 52520446
2,0  lila 52520431 TX10 52520439 IP10 52520447 2,5 52520452
3,0  modrá 52520432 TX15 52520440 IP15 52520448 3,0 52520453
5,0  šedá 52520433 TX20 52520441 IP20 52520449 4,0 52520454
5,5  černá 52520434 TX25 52520442 IP25 52520450

ATORN No. Rukojeť pro adaptér // Bity dle DIN 3126
52520426 ATORN držák bitů pro bity C6,3 + E6,3

52520455 ATORN T-rukojeť rychlovýměnný držák bitů pro bity C6,3 + E6,3

ATORN MOMENTOVÝ ADAPTÉR (SYSTÉM) 
Systémové komponenty charakterizované správou 
barev, které se skládají z momentového adaptéru 
s odpovídajícími bity, nabízejí oproti běžným 
systémům významné výhody.

BARVA DĚLÁ ROZDÍL
Viditelné barevné rozlišení systémových komponent 
usnadňuje výběr správných nástrojů. Zabrání se tak 
poškození šroubu, které by způsobilo použití 
nesprávných bitů.

Inovativní  kluzná 

spojka! Barevné 

rozlišení pro 

momentové adaptéry  

a odpovídající bity.
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Tolerance ± 10%

Barva Nm S (mm) Ød (mm) L (mm) P (mm) 55472 ... €
 červená 0,6

6,35 
(1/4“) 12 53 25

201 14,90
 hnědá 0,9 202 14,90
 zelená 1,2 203 14,90
 žlutá 1,4 204 14,90
 lila 2,0 205 14,90
 modrá 3,0 206 14,90
 šedá 5,0 208 14,90
 černá 5,5 209 14,90

 Tyto produkty jsou vhodné pouze pro ruční pohon. Nepoužívejte s jinými elektrickými nástroji nebo elektrickým nářadím.
Pro uvolnění šroubového spoje vyjměte vložený momentový adaptér.

Inovativní adaptér

ATORN momentový adaptér s kluznou spojkou E6,3

Přednastavitelný momentový adaptér s inovativní kluznou spojkou a 
systémem barevného kódování.  

- Továrně přednastavená hodnota točivého momentu.
- Zřetelné "cvaknutí" při dosažení zvolené hodnoty točivého momentu.
- Integrovaná kluzná spojka zabraňuje neúmyslnému přetočení točivého
momentu a poškození šroubu.

- Inovativní systém kódování barev zjednodušuje manipulaci
v každodenním používání (při použití ATORN bitů s barevně označeným
kroužkem).

Použití
Ideální pro šroubové spoje břitových destiček, montáž desek plošných 
spojů nebo snímače tlaku pneumatik, atd.
Tento produkt je vhodný pouze pro ruční pohon. Nepoužívejte s jinými 
elektrickými nástroji nebo elektrickým nářadím.
Pro uvolnění šroubového spoje vyjměte vložený momentový adaptér.

Kvalita
Legovaná ocel, tvrdost: HRC 43° - 48°
S integrovaným magnetem pro bity C6,3 a E6,3
Tolerance ±10%
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opotřebená
šroubová hlavabez točiv. momentu

opotřebená šroubová hlava s točivým momentem

vs.vs.
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Nabízíme vám 2 rozdílné typy rukojetí s jasnou

přidanou hodnotou! Díky rychlovýměnnému držáku

E6,3 můžete flexibilně upnout všechny bity a využít 

rukojeti při každodenním používání. 2-komponentní 

rukojeť usnadňuje držení a je velmi flexibilní.

esign der ATORN Grif

-rukojeť
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Vynikající design rukojeti ATORN se dokonale

přizpůsobí a také brání případnému poranění 

rukou (např. puchýře a mozoly).



Rukojeť šroubováku

Praktický design pro pohodlné uchopení, jakož i  
přesné a efektivní uvolnění, a také pevné utažení 
šroubového spoje břitových destiček. 

Doporučený rozsah točivého momentu:
0,6 do cca 2 Nm

S rychlovýměnným adaptérem pro standardní bity  
s pohonem C6,3 a E6,3

T-rukojeť

Výjimečné ergonomické provedení. Navrženo pro 
přenos vysokého točivého momentu.

Význačný tvar rukojeti pro pohodlné a bezpečné 
držení, jakož i přesné a efektivní uvolnění a  
pevné utažení šroubového spoje břitových 
destiček. 

Doporučený rozsah točivého momentu:
2,0 do cca 5,5 Nm

S rychlovýměnným adaptérem pro  
standardní bity s pohonem C6,3 a E6,3

L1 L2 L3 Ø d ATORN č. 52896 ... €
135 mm 100 mm 35 mm 30 mm 52520426 102 13,90

L1 L2 L3 ATORN č. 52896 ... €
95 mm 50 mm 25 mm 52520455 103 10,95

Nástroj Zvolte si rukojeť podle točivého momentu

Rukojeť 
šroubováku

T-rukojeť

0.6~2.0Nm

2.0~5.5Nm

Zvolte si rukojeť podle točivého momentu

L2

∅
d

L3

L1

L1

L2

L3

Ergonomická rukojeť
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TORX® TORX PLUS®          ŠESTIHRAN

Barevný-kódovací-systém
Viditelná IDENTIFIKOVATELNÁ BARVA  se nachází
na adaptérech i na odpovídajících ATORN bitech. 
Vyberte si vhodný točivý moment pomocí systému barevného 
kódování. Pro uživatele je pohodlné a snadné najít správný bit 
nebo momentový adaptér.
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Barva Velikost 
bitu L (mm) VE ATORN č. 52858 ... €

 červená TX6

50 10

52520435 201 1,70
 hnědá TX7 52520436 202 1,70
 zelená TX8 52520437 203 1,70
 žlutá TX9 52520438 204 1,70
 lila TX10 52520439 205 1,70

 modrá TX15 52520440 206 1,70

 šedá TX20 52520441 207 1,70

 černá TX25 52520442 208 1,70

Inovativní barevný kódovací systém se nachází na momentových 
adaptérech i na odpovídajících ATORN bitech s barevným 
kroužkem. Barvy jsou sladěny se správným točivým momentem 
a usnadňují každodenní použití. 
Pohon: ¼ p. šestihran DIN 3126-E6,3, ISO 1173

ATORN bity 50 mm E6,3 pro TORX® šrouby

Barva Velikost 
bitu L (mm) VE ATORN č. 52859 ... €

 červená IP6

50 10

52520443 201 1,85
 hnědá IP7 52520444 202 1,85
 zelená IP8 52520445 203 1,85
 žlutá IP9 52520446 204 1,85
 lila IP10 52520447 205 1,85

 modrá IP15 52520448 206 1,85

 šedá IP20 52520449 207 1,85

 černá IP25 52520450 208 1,85

ATORN bity 50 mm E6,3 pro TORX-PLUS® šrouby

Barva Velikost 
bitu L (mm) VE ATORN č. 52860 ... €

 zelená 2,0

50 10

52520451 201 1,95
 lila 2,5 52520452 202 1,95

 modrá 3,0 52520453 203 1,95

 šedá 4,0 52520454 204 1,95

ATORN bity 50 mm E6,3 pro vnitřní šestihranné šrouby 

TORX®

TORX PLUS®

ŠESTIHRAN
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www.hhw.cz

     HHW - Hommel Hercules Werkzeughandel CZ/SK, s.r.o.

  Novodvorská 803/82 · 142 00 Praha 4
Tel. +420 261 711 011 · Fax +420 261 710 400

E-mail: hommel@hhw.cz · www.hhw.cz

U objednávky v celkové hodnotě nad 2 500 Kč / 100 EUR
je doprava zdarma po České a Slovenské republice.

Vyloučeny jsou těžké, objemné a/nebo těžko zabalitelné výrobky.
Pro objednávky pod 2 500 Kč / 100 EUR účtujeme poplatek 150 Kč / 6 EUR za dopravu. 

Pro všechny objednávky platí naše Všeobecné dodací a platební podmínky. 
Za tiskové chyby a omyly neručíme. Nabídka platí do 31.12.2020 nebo do vyprodání zásob. 

Na uvedené akční ceny se nevztahuje žádná další sleva. Ceny jsou uvedené v EUR bez DPH.

... když najdeš, co potřebuješ. 

Pořádek je ...

Výkon potřebuje kvalitu
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