
Ścisk taśmowy okalający BAN 700
 ■ Równomiernie rozłożona siła docisku na ukosach
 ■ Przestawiana korbka mechanizmu nawijającego umożliwia obsługę  
przy pomocy prawej lub lewej ręki

 ■ Zawartość: 1 ścisk taśmowy, 4 narożniki Vario
 ■ W opakowaniu z zawieszką

Przyrząd dystansujący do montażu parkietu i paneli  
podłogowych AV2 (4 szt./opakowanie)

 ■ Bezstopniowa regulacja odstępu od ściany w zakresie od 5 do 20 mm
 ■ Umożliwia układanie parkietu i podłóg laminowanych w systemie pływającym
 ■ Szeroka powierzchnia przylegania i podparcia zapobiega powstawaniu 
wgnieceń na deskach podłogowych i tynku

 ■ Pokrętła umożliwiają łatwy demontaż
 ■ Niewielka waga i kompaktowe rozmiary

Ścisk przyssawkowy ciężki PS 130
 ■ Umożliwia mocowanie i pozycjonowanie elementów o gładkich powierzchniach, 
także o większych ciężarach takich jak np. kamień sztuczny, ceramika, granit, 
Corian®, tworzywo sztuczne, blacha i szkło

 ■ Ręczna pompka wytwarza podciśnienie umożliwiające poziome mocowanie 
ścisku i wytworzenie maksymalnej siły mocowania do 1 200 N

 ■ Wskaźnik pierścieniowy na tłoku pompki pozwala w każdej chwili kontrolować 
bezpieczną wartość podciśnienia

 ■ Możliwość szybkiej regulacji położenia obu przyssawek za pomocą praktycznej 
śruby

Przyrząd ustalający do montażu ościeżnic drzwi TU
 ■ Umożliwia precyzyjne ustawienie i unieruchomienie ościeżnicy drzwi podczas 
osadzania i wypełniania pianką

 ■ Czterokątny, teleskopowy profil z anodowanego aluminium ze skalą w mm oraz 
śrubą zaciskową do precyzyjnego ustalania żądanego wymiaru

 ■ Stopka dociskowa krzyżowa i przekładane zaciski do ościeżnic o głębokości od 
6 do 13 mm lub od 13 do 30 mm

 ■ Przekładane ramię z powiększonymi powierzchniami mocującymi i zdejmo-
wanymi wysięgnikami umożliwia bezpieczny i łatwy montaż ościeżnic drzwi

Inteligentne  
rozwiązania przy  
obróbce drewna



Ścisk śrubowy stolarski żeliwny Original BESSEY TG  
z dwukomponentową rękojeścią z tworzywa sztucznego

 ■ Siła mocowania do 6 000 N
 ■ Dwukomponentowa rękojeść z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
Stopki dociskowe z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi 
(wysięg od 80 mm)

 ■ Powierzchnie mocujące zabezpieczone nakładkami ochronnymi 
Stabilna, profilowana szyna z poprzecznymi nacięciami 

 ■ Zabezpieczenie antypoślizgowe BESSEY (wysięg od 80 mm)

Ścisk śrubowy ślusarski stalowy GZ  
ze sprawdzoną rękojeścią drewnianą

 ■ Siła mocowania większa o 20% przy każdym obrocie wrzeciona dzięki szynie o 
zoptymalizowanym profilu

 ■ Najwyższe bezpieczeństwo dzięki przenoszeniu sił przez ramię ruchome po linii prostej
 ■ Siła mocowania do 6 000 N
 ■ Ramię stałe i ruchome ulepszone cieplnie, zapewniając sprężystość i 
elastyczność podczas mocowania

 ■ Ergonomiczna rękojeść drewniana
 ■ Stopki dociskowe z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi 
(wysięg od 80 mm)

Ścisk dźwigniowy ślusarski stalowy GH
 ■ Szyna o zoptymalizowanym profilu umożliwia równomierne wytwarzanie siły 
mocowania, w szczególności w przypadku mocowania elementów położonych 
daleko od krawędzi, oferując przy tym zwiększony zapas siły

 ■ Przycisk zwalniający z zabezpieczeniem przed ześlizgiwaniem się ręki 
Mechanizm mimośrodowy ze stali spiekanej odznacza się szczególnie wysoką 
odpornością na zużycie, a zwiększona twardość powierzchni zapewnia  
niewielkie tarcie

 ■ Szybkość – 5 x szybsze mocowanie niż tradycyjne ściski śrubowe 
Niezawodność – odporny na wibracje 
Siła – mocowanie z siłą do 8 500 N

Ścisk stołowy stalowy GTR 
Ścisk stołowy stalowy GTRH z dźwignią

 ■ Ramię stałe specjalnie kute do rowków 12 x 8 mm
 ■ Pewne mocowanie szyn prowadzących marki Festool, Protool, Metabo,  
Makita, Hitachi itp. oraz do mocowania w profilach i na stołach roboczych

 ■ GTR: Siła mocowania do 1.800 N, Ergonomiczna rękojeść drewniana 
GTR12SET: W opakowaniu z zawieszką

 ■ GTRH: Szybki – 5 x szybsze mocowanie niż tradycyjne ściski;  
niezawodny – odporny na wibracje;  
mocny – siła mocowania do 2.400 N

KliKlamp KLI
 ■ Siła mocowania do 1 200 N
 ■ Lekki jak piórko i silny jak niedźwiedź
 ■ Stabilne ramię stałe i ruchome z lekkiego magnezu
 ■ Szybkie mocowanie, odporne na wibracje
 ■ W opakowaniu z zawieszką



Ścisk stolarski pełnopowierzchniowy REVO KRE i KREV
 ■ Siła mocowania do 8.000 N; Bardzo duże, równoległe powierzchnie mocujące z 
3 zdejmowanymi nakładkami ochronnymi

 ■ Obudowa z tworzywa sztucznego z wzmocnieniem metalowym i zoptyma-
lizowana konstrukcja ramienia ruchomego z podwójnym zabezpieczeniem 
antypoślizgowym, które utrzymuje ustawioną siłę mocowania, a w stanie 
zluzowanym zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się ramienia ruchomego, 
zapewniając w ten sposób jeszcze większą siłę i bezpieczeństwo

 ■ Funkcja rozpierania ustawiana bez użycia innych narzędzi
 ■ Dwukomponentowa rękojeść z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z 
gniazdem sześciokątnym pozwala na komfortowe przykładanie siły mocowania 
(maks. moment obrotowy 17 Nm)

Docisk pionowy z otwartym ramieniem i podstawą poziomą STC-HH
 ■ Dźwignia w położeniu zamkniętym jest ustawiona poziomo
 ■ Automatyczna, bezstopniowa regulacja wysokości mocowania do 35 mm przy prawie 
niezmienionej sile docisku – nie wymaga ręcznego ustawiania śruby dociskowej

 ■ Siła docisku regulowana w zakresie do 2 500 N w zależności od ustawienia 
śruby dociskowej w przegubie

 ■ Mocna i sztywna konstrukcja z blachy wysokogatunkowej gwarantująca długą 
żywotność docisku

 ■ Podstawa z rozstawem otworów mocujących w mm oraz calach 
Dwukomponentowa rękojeść z wysokiej jakości tworzywa sztucznego  
odpornego na działanie oleju

Ścisk stolarski krawędziowy doczołowy EKT
 ■ Umożliwia szybką obsługę przy użyciu jednej ręki
 ■ Niewielka waga
 ■ Zakres pracy do 55 mm

Ścisk / Imadło kątowe samonastawne WS
 ■ Automatyczne dopasowanie do różnej grubości elementów
 ■ Szybkie mocowanie za pomocą wrzeciona
 ■ Stabilna podstawa
 ■ Mocowanie do blatu stołu przy pomocy zacisków – dostępne jako  
wyposażenie dodatkowe

 ■ WS 3 – w opakowaniu z zawieszką

Ścisk uniwersalny jednoręczny szybkomocujący EZS
 ■ Siła mocowania do 2 000 N
 ■ Przestawianie na funkcję rozpierania bez użycia dodatkowych narzędzi dzięki 
inteligentnemu mechanizmowi zwalniającemu w ramieniu stałym

 ■ Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z tworzywa sztucznego  
umieszczona za szyną

 ■ W opakowaniu z zawieszką



Ścisk taśmowy okalający BAN 700
 ■ Równomiernie rozłożona siła docisku na ukosach
 ■ Przestawiana korbka mechanizmu nawijającego umożliwia obsługę  
przy pomocy prawej lub lewej ręki

 ■ Zawartość: 1 ścisk taśmowy, 4 narożniki Vario
 ■ W opakowaniu z zawieszką

Przyrząd dystansujący do montażu parkietu i paneli  
podłogowych AV2 (4 szt./opakowanie)

 ■ Bezstopniowa regulacja odstępu od ściany w zakresie od 5 do 20 mm
 ■ Umożliwia układanie parkietu i podłóg laminowanych w systemie pływającym
 ■ Szeroka powierzchnia przylegania i podparcia zapobiega powstawaniu 
wgnieceń na deskach podłogowych i tynku

 ■ Pokrętła umożliwiają łatwy demontaż
 ■ Niewielka waga i kompaktowe rozmiary

Ścisk przyssawkowy ciężki PS 130
 ■ Umożliwia mocowanie i pozycjonowanie elementów o gładkich powierzchniach, 
także o większych ciężarach takich jak np. kamień sztuczny, ceramika, granit, 
Corian®, tworzywo sztuczne, blacha i szkło

 ■ Ręczna pompka wytwarza podciśnienie umożliwiające poziome mocowanie 
ścisku i wytworzenie maksymalnej siły mocowania do 1 200 N

 ■ Wskaźnik pierścieniowy na tłoku pompki pozwala w każdej chwili kontrolować 
bezpieczną wartość podciśnienia

 ■ Możliwość szybkiej regulacji położenia obu przyssawek za pomocą praktycznej 
śruby

Przyrząd ustalający do montażu ościeżnic drzwi TU
 ■ Umożliwia precyzyjne ustawienie i unieruchomienie ościeżnicy drzwi podczas 
osadzania i wypełniania pianką

 ■ Czterokątny, teleskopowy profil z anodowanego aluminium ze skalą w mm oraz 
śrubą zaciskową do precyzyjnego ustalania żądanego wymiaru

 ■ Stopka dociskowa krzyżowa i przekładane zaciski do ościeżnic o głębokości od 
6 do 13 mm lub od 13 do 30 mm

 ■ Przekładane ramię z powiększonymi powierzchniami mocującymi i zdejmo-
wanymi wysięgnikami umożliwia bezpieczny i łatwy montaż ościeżnic drzwi

Twój dystrybutor:

BESSEY Tool GmbH & Co. KG    Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany 
Fon +49 7142 401-0    Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de    www.bessey.de

Więcej informacji na:
www.bessey.de

Pr
-B

ES
SE

Y-H
OL

Z_
_P

L-
20

19
 0

4/
20

19
  

Br
ak

 o
dp

ow
ied

zia
ln

oś
ci 

za
 b

łęd
y d

ru
ka

rs
kie


