Inteligentne
rozwiązania przy
obróbce metalu i konstrukcji

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 śrubowy ślusarski wzmocniony SGM
■■ Siła mocowania do 12 000 N przy momencie dokręcania 40 Nm
■■ 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
■■ Specjalna stopka dociskowa z wkładem ze stali spiekanej, wychylna w zakresie
do 35°, zapewnia długą żywotność

Ścisk śrubowy ślusarski stalowy wzmocniony STBS
■■ Siła mocowania do 35 000 N przy momencie dokręcania 100 Nm
■■ Specjalna stopka dociskowa z wkładem ze stali spiekanej, wychylna w
zakresie do 35°, zapewnia długą żywotność
■■ Z zabierakiem 36 mm na końcu wrzeciona ułatwiającym wspomaganie
dokręcania kluczem
■■ Z klinem unieruchamiającym ramię ruchome

Ścisk śrubowy ślusarski stalowy omijający SGU
■■ Siła mocowania do 12 000 N przy momencie dokręcania 40 Nm
■■ Przeznaczony do dwustronnego mocowania omijającego, w szczególności
do teowników i dwuteowników
■■ Specjalna stopka dociskowa z wkładem ze stali spiekanej, wychylna w
zakresie do 35°, zapewnia długą żywotność

Ścisk ślusarski stalowy z przesuniętym wrzecionem GRA
■■ Siła mocowania do 7 500 N
■■ Przesunięte na zewnątrz wrzeciono zabezpieczone przed odpryskami
spawalniczymi
■■ Swobodny dostęp do obszaru roboczego

Zestaw ścisków ślusarskich stalowych wzmocnionych GSV,
kompletny
■■ Siła mocowania do 6 500 N
■■ Wyśrodkowanie na mocowanym przedmiocie zapobiega niepożądanemu
wychyleniu
■■ Specjalna stopka dociskowa odporna na działanie wysokich temperatur,
wychylna w zakresie do 35°
■■ Ścisk można przełożyć przez otwór w mocowanym przedmiocie/podzespole

Ścisk ciesielski stalowy ze szpicem do wbijania SPZ
■■ Siła mocowania do 12 000 N
■■ Do prac ciesielskich np. montażu krokwi dachowych i konstrukcji z drewna
■■ Model SPZ 80 K z zabierakiem 17 mm i specjalną stopką dociskową odporną
na działanie wysokich temperatur z wkładem ze stali spiekanej, z możliwością
wychylenia w zakresie do 35°

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny TGK
z dwukomponentową rękojeścią z tworzywa sztucznego
■■ Siła mocowania do 7 000 N
■■ Wzmocniona konstrukcja zapewniająca dużą siłę mocowania i szeroki
zakres pracy
■■ Dwukomponentowa rękojeść z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
■■ Stopki dociskowe z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi
■■ Stabilna, profilowana szyna z poprzecznymi nacięciami
■■ Zabezpieczenie antypoślizgowe BESSEY

Przyrząd ustalający do montażu ram okien FRK
■■ Umożliwia szybkie i precyzyjne ustawienie i unieruchomienie ram okien
podczas montażu

Nożyce dźwigniowe uniwersalne „ideal“
wzmocnione do blachy D39ASS
■■ Do cięć ciągłych prostych i wycinania kształtowego
■■ Wyjątkowo kompaktowa główka nożyc z częściowo wpuszczonym łbem
złącza zapewnia dużą zwrotność i precyzję podczas cięć kształtowych
■■ Złącze ze sworzniem i podkładką ze stali spiekanej oraz bezobsługową
sprężyną odznacza się najwyższą wytrzymałością
■■ Zmniejszony kąt rozwarcia rękojeści zapewnia wygodniejszą obsługę przy
takiej samej długości cięcia
■■ Centralnie umieszczona blokada gwarantuje łatwą obsługę bez konieczności
przekładania nożyc
■■ Nożyce dostępne w wersji prawej i lewej

Nożyce dźwigniowe małe uniwersalne „ideal“
do blachy D15A

■■ Przeznaczone do długich cięć prostych oraz cięć kształtowych
■■ Nowa geometria główki zapewnia nożycom niebywałą zwrotność, ułatwiając
wycinania łuków o bardzo małych promieniach w trudno dostępnych miejscach
■■ Udoskonalona przekładnia dźwigniowa o kompaktowej konstrukcji zapewnia
maksymalną wydajność cięcia przy zmniejszonym nakładzie siły
■■ Rękojeść ERGO gwarantuje pracę bez uczucia zmęczenia

Nożyce uniwersalne „ideal“ do blachy D216/D116
■■ Przeznaczone do długich cięć prostych oraz cięć kształtowych
■■ D216 – Rękojeści lakierowane
■■ D116 – Rękojeści pokryte tworzywem sztucznym
■■ Dostępne w wersji prawej i lewej

Nożyce przelotowe do blachy typ „pelikan“ D218/D118
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■■ Przeznaczone do długich cięć prostych
■■ Szczególnie długie ostrze sprawdza się doskonale do rozcinania arkuszy
blachy
■■ D218 – Rękojeści lakierowane
■■ D118 – Rękojeści pokryte tworzywem sztucznym
■■ Dostępne w wersji prawej (lub w wersji lewej o długości 300 mm)

