
SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ 
PRO UŽITKOVÁ
VOZIDLA A DODÁVKY 
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VYBAVENÍ PRO PRÁCI S KAROSERIEMI A V INTERIÉRU

MOTOR – SYSTÉM CHLAZENÍ MOTORU

MOTOR – KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY

MOTOR – PALIVOVÉ ZAŘÍZENÍ

MOTOR – HLAVA VÁLCŮ/MOTOROVÝ BLOK

MOTOR – TURBODMYCHADLO

MOTOR – VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM

MOTOR – POMOCNÝ ŘEMEN/DYNAMO

VÝFUKOVÝ SYSTÉM/KATALYZÁTORY

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

SERVIS BATERIÍ

NÁŘADÍ NA ELEKTROINSTALACE/ELEKTRONIKU

HYBRIDNÍ NÁŘADÍ/NÁŘADÍ PRO PRÁCI S
VYSOKÝM NAPĚTÍM

PŘEVODOVKA

SPOJKA

PRUŽINY/NÁRAZNÍKY

ŘÍZENÍ A GEOMETRIE ŘÍZENÍ

NÁPRAVA

AUTOSKLA

SERVIS BRZDOVÉHO SYSTÉMU

VÝMĚNA OLEJE

MONTÁŽ KOL/PNEUMATIK

VŠEOBECNÉ NÁŘADÍ DO DÍLNY

REJSTŘÍK
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Artikel
Seite117.2373
336117.2374
336117.2375
336117.2376
336117.2377
336117.2378
336117.2379
336117.2381
336117.2382
336117.2383
336117.2384
336117.2385
336117.2386
336117.2387
336117.2388
336117.2401
333117.2402
333117.2403
333117.2404
333117.2405
333117.2406
333117.2407
333117.2408
360117.2409
360117.2411
360117.2412
345117.2413
345117.2414
345117.2415
345117.2416
345117.2417
345117.2418
345117.2419
345117.2421
345117.2422
332117.2423
332117.2424
332117.2425
332117.2426
332117.2427
332117.2428
332117.2429
332117.2431
332117.2432
332117.2433
332117.2434
341117.2435
341117.2436
341117.2437
341117.2438
341117.2439
341117.2441
341117.2442
341117.2443
341117.2444
341117.2445
341117.2446
341117.2447
341117.2448
341117.2449
341117.2451
341117.2452
341117.2453
341117.2454
337117.2455
337117.2456
337117.2457
337117.2458
337

Artikel
Seite117.2459
337117.2461
337117.2462
337117.2463
337117.2464
337117.2465
337117.2466
337117.2467
337117.2468
337117.2471
333117.2472
333117.2473
333117.2474
333117.2475
333117.2476
333117.2477
333117.2478
360117.2479
360117.2481
360117.2482
360117.2483
360117.2484
344117.2485
344117.2486
344117.2487
344117.2488
344117.2489
344117.2491
344117.2492
344117.3800
335117.3801
335117.3802

330, 334117.3803
330, 334117.3804
330, 334117.3805 172, 330, 335117.3806

330, 334117.3807
330, 334117.3808
330, 334117.3810 172, 330, 335117.3811

335117.3812
335117.3813
336117.3819
359117.3820
336117.3823
335117.3825
335117.3831
336117.3832
336117.3833
336117.3834
336117.3835
336117.3836
336117.3837
336117.3838
336117.3839
336117.3840
336117.3841
336117.3842
336117.3843
336117.3844
336117.3845
336117.3846
336117.3847
336117.3848
336117.3851
335117.3852
335117.3853
336117.3854
336

Artikel
Seite117.3855
336117.3856
336117.3857
336117.3858
336117.3859
336117.3860
336117.3861
337117.3862
337117.3863
337117.3864
337117.3865
337117.3866
337117.3867
337117.3868
337117.3869
337117.3870
337117.3871
337117.3872
337117.3873
337117.3874
337117.3875
337117.3876
337117.3877
337117.3878
337117.3881
336117.3882
336117.3883
336117.3884
336117.3885
337117.3893
337117.3894
337117.3895
337117.3901
356117.3915
357117.3916
357117.3919
332117.3920
332117.3921
332117.3922 172, 330, 335117.3930

342117.3931
342117.3932
342117.3933
342117.3934
342117.3935
342117.3936
342117.3937
342117.3938
342117.3939
342117.3940
342117.3941
342117.3942
342117.3943
342117.3944
342117.3945
342117.3960
357117.3961
357117.3962
357117.3963
357117.3964
357117.3965
357117.3966
357117.3967
357117.3968
357117.3969
357117.3970
357117.3971
357117.4201
365

Artikel
Seite117.4202
366117.4203
366117.4204
366117.4205
366117.4206
331117.4207
331117.4208
331117.4209
331117.4210
331117.4211
331117.4212
331117.4213
331117.4214
331117.4215
331117.4216
331117.4217
331117.4218
331117.4219
331117.4220
367117.4221
331117.4222
331117.4223
367117.4224
331117.4225
367117.4226
367117.4227
331117.4228
331117.4229
331117.4230
331117.4231
370117.4232
370117.4233
370117.4234
365117.4235
365117.4236
365117.4237
365117.4238
365117.4239
365117.4240
365117.4241
365117.4242
365117.4243
365117.4244
365117.4245
365117.4246
365117.4247
365117.4248
365117.4249
365117.4250
365117.4251
365117.4252
365117.4253
365117.4254
365117.4255
365117.4256
365117.4257
365117.4258
365117.4259
367117.4260
367117.4261
367117.4262
367117.4263
366117.4266
361117.4267
368117.4268
368117.4269
368117.4270
330117.4271
330

Artikel
Seite117.4272
330117.4273
356117.4275
372117.4277
352117.4278
352117.4279
352117.4280
354117.4281
353117.4282
353117.4283
353117.4284
353117.4285
353117.4286
353117.4287
353118.0010

369, 640118.0011
641118.0012
641118.0013

369, 640118.0015
231, 247118.0041

247118.0042
247118.0043
248118.0045
644118.0046
644118.0050
644118.0051
644118.0052 644, 705, 706118.0053

644118.0055
248118.0056
248118.0057
248118.0058
248118.0060

369, 640118.0065
640, 704118.0066

641118.0067
641118.0071
641118.0072
641118.0073

369, 641118.0075
641118.0076
641118.0077
641118.0078
641118.0079
641118.0086
255118.0087
255118.0088
255118.0090
642118.0091
642118.0092
642118.0118
247118.0124
247118.0130
247118.0136
247118.0142
247118.0145
642118.0146
643118.0147
643118.0148
643118.0149
643118.0150
643118.0151
643118.0152
643118.0153
643118.0160
247118.0161
247118.0162
247118.0218
247

3

Artikel Seite117.1513 331117.1514 331117.1515 331117.1516 331117.1517 331117.1518 331117.1519 331117.1521 343117.1522 331117.1523 343117.1524 331117.1526 343117.1527 331117.1530 331117.1532 331117.1533 343117.1534 343117.1535 343117.1560 359117.1601 344117.1602 344117.1603 344117.1604 344117.1605 344117.1606 344117.1607 344117.1608 358, 734117.1609 358, 734117.1610 358, 734117.1611 366117.1612 358, 734117.1613 358117.1614 358117.1615 358117.1616 358117.1617 358117.1618 358117.1619 358117.1620 358117.1621 358117.1622 366117.1623 360117.1624 360117.1625 344117.1626 360117.1627 360117.1628 360117.1629 360117.1630 255, 360117.1631 343117.1632 343117.1633 343117.1634 343117.1635 343117.1636 343117.1637 343117.1638 343117.1639 363117.1640 364117.1641 364117.1642 364117.1643 364117.1644 364117.1645 364117.1646 365117.1647 365117.1648 365117.1649 367

Artikel Seite117.1650 367117.1651 359117.1652 359117.1653 359117.1654 359117.1655 359117.1656 359117.1657 359117.1658 359117.1659 366117.1660 358117.1661 358, 740117.1662 358, 740117.1663 358, 740117.1664 358, 740117.1665 359117.1666 358117.1667 368117.1668 368117.1669 368117.1670 368117.1671 345117.1673 345117.1674 345117.1675 345117.1676 345117.1677 345117.1678 345117.1679 345117.1680 368117.1681 345117.1682 345117.1683 345117.1684 345117.1685 345117.1686 345117.1687 345117.1688 345117.1689 345117.1690 366117.1691 345117.1692 345117.1693 345117.1694 345117.1695 345117.1696 345117.1698 366117.1699 366117.1700 350117.1701 332117.1702 332117.1704 332117.1705 332117.1706 332117.1707 332117.1708 332117.1709 332117.1710 350117.1711 345117.1712 345117.1713 346, 373117.1714 346117.1715 347117.1716 347117.1717 347117.1718 347117.1719 348117.1720 332

Artikel Seite117.1721 348117.1722 348117.1723 357117.1725 332117.1726 332117.1727 332117.1728 332117.1729 332117.1730 332117.1731 332117.1732 332117.1733 332117.1734 332117.1735 337117.1736 337117.1737 337117.1738 337117.1739 337117.1740 337117.1741 337117.1742 345117.1743 344117.1744 344117.1745 344117.1746 359117.1747 359117.1748 359117.1749 359117.1750 359117.1751 359117.1752 359117.1753 359117.1754 359117.1755 359117.1756 358, 740117.1757 358, 740117.1760 351117.1762 358, 740117.1765 364117.1766 364117.1767 364117.1768 365117.1769 365117.1770 351117.1771 332117.1772 332117.1773 332117.1774 332117.1775 332117.1776 332117.1777 332117.1778 332117.1779 332117.1780 358117.1781 332117.1782 332117.1783 332117.1784 365117.1785 365117.1786 365117.1787 365117.1788 365117.1789 365117.1790 365117.1791 365117.1792 365117.1793 365117.1794 365

Artikel Seite117.1795 365117.1796 358, 734117.1797 365117.1798 365117.1799 365117.1810 381117.1810-99 381117.1820 381117.1820-99 381117.1830 380117.1830-99 381117.1840 377117.1850 338, 376117.1860 342, 377117.1870 377117.1871 380117.1872 378117.1873 352117.1875 351117.1876 334, 375117.1877 334, 375117.1878 334, 375117.1881 338, 376117.1882 338, 375117.1883 342, 377117.1885 338, 376117.1886 338, 376117.1887 339, 376117.1888 338, 376117.1889 339, 377117.2000 349117.2201 349117.2202 349117.2203 349117.2204 349117.2205 350117.2206 350117.2207 350117.2208 331117.2209 331117.2235 343117.2236 343117.2237 343117.2238 343117.2239 343117.2251 331117.2252 331117.2253 331117.2254 331117.2255 331117.2256 331117.2257 331117.2258 331117.2259 331117.2261 331117.2262 331117.2263 331117.2264 331117.2265 331117.2266 331117.2267 331117.2268 331117.2269 331117.2271 331117.2272 331117.2273 331117.2274 331117.2275 331

Artikel Seite117.2276 331117.2277 331117.2278 331117.2279 331117.2281 331117.2282 331117.2283 331117.2284 331117.2285 331117.2286 331117.2287 331117.2288 331117.2289 331117.2291 331117.2292 331117.2293 331117.2294 331117.2295 331117.2296 331117.2297 331117.2301 335117.2302 339117.2303 359117.2304 359117.2305 359117.2306 359117.2307 359117.2308 359117.2309 359117.2311 359117.2313 337117.2314 337117.2315 358, 740117.2316 358, 740117.2318 364117.2321 357117.2322 360117.2323 360117.2324 360117.2341 333117.2342 333117.2343 333117.2344 333117.2345 333117.2346 333117.2347 333117.2348 333117.2349 333117.2351 333117.2352 333117.2353 341117.2354 341117.2355 341117.2356 341117.2357 341117.2358 341117.2359 341117.2361 341117.2362 341117.2363 336117.2364 336117.2365 336117.2366 336117.2367 336117.2368 336117.2369 336117.2371 336117.2372 336
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Artikel
Seite

117.0550 344, 704

117.0551
343

117.0552
343

117.0553
343

117.0554
343

117.0555
343

117.0556
343

117.0581
343

117.0582
343

117.0583
343

117.0584
343

117.0585
343

117.0586
343

117.0587
343

117.0588
343

117.0589
343

117.0591
343

117.0592
343

117.0593
343

117.0594
343

117.0595
343

117.0600 342, 377

117.1001 172, 330, 339

117.1020
336

117.1021
336

117.1022
336

117.1023
336

117.1024
336

117.1025
336

117.1026
336

117.1027
336

117.1028
336

117.1029
336

117.1030
336

117.1031
336

117.1090
336

117.1091
336

117.1092
336

117.1093
336

117.1094
336

117.1095
336

117.1096
336

117.1097
336

117.1100 350, 704

117.1101
354

117.1102
354

117.1103
353

117.1104
351

117.1107
352

117.1108
352

117.1109
353

117.1110
350

117.1111
345

117.1112
345

117.1113
345

117.1114 345, 373, 704

117.1115
348

117.1116
348

117.1117
347

117.1118
347

117.1119
348

117.1120
348

117.1121
348

117.1122
352

117.1123
352

117.1124
352

117.1125
346

117.1126 357, 651

Artikel
Seite

117.1127 357, 651

117.1131 357, 651

117.1132 358, 740

117.1133 358, 740

117.1134 358, 740

117.1148
356

117.1151
341

117.1152
341

117.1153
341

117.1154
341

117.1155
341

117.1156
341

117.1157
341

117.1158
341

117.1159
341

117.1160
351

117.1161
341

117.1162
341

117.1163
341

117.1164
341

117.1165
341

117.1166
341

117.1168
356

117.1169
356

117.1170
351

117.1171
341

117.1172
341

117.1173
341

117.1174
341

117.1175
341

117.1176
341

117.1177
331

117.1178
331

117.1179
331

117.1181
331

117.1182
331

117.1183
357

117.1184 172, 330, 335

117.1185 172, 330

117.1187
342

117.1189
337

117.1190
337

117.1198
349

117.1200
339

117.1201
339

117.1202
340

117.1203
340

117.1204
349

117.1205
340

117.1206
352

117.1207
349

117.1208
340

117.1209
340

117.1210
340

117.1211
340

117.1212
340

117.1213
340

117.1214
340

117.1215
340

117.1216
340

117.1217
340

117.1218
340

117.1219
340

117.1220
340

117.1221
340

117.1222
340

117.1223
340

117.1224
340

Artikel
Seite

117.1225 346, 373

117.1226
340

117.1227
340

117.1228
340

117.1229
340

117.1230
340

117.1231
340

117.1232
340

117.1233
354

117.1234
348

117.1235
331

117.1236
331

117.1237
331

117.1238
331

117.1239
331

117.1240
331

117.1241
331

117.1242
331

117.1243
331

117.1244
331

117.1245
354

117.1246
354

117.1247
331

117.1248
354

117.1249
354

117.1250
330

117.1251
339

117.1252
339

117.1253
330

117.1254
330

117.1255
332

117.1256
354

117.1259
353

117.1260
353

117.1261
353

117.1262
353

117.1264
353

117.1265
357

117.1266
353

117.1268
348

117.1269
352

117.1270
353

117.1271 346, 373

117.1272 346, 373

117.1273
349

117.1274
349

117.1275
345

117.1276
345

117.1277
348

117.1278
345

117.1279
345

117.1280
346

117.1281
346

117.1282
349

117.1283
349

117.1284
349

117.1285 337, 342

117.1286
352

117.1287
352

117.1288
348

117.1289
346

117.1290
347

117.1291
347

117.1292
348

117.1293
347

117.1294
348

117.1295
354

117.1296
355

Artikel
Seite

117.1297
347

117.1298
347

117.1299
347

117.1300 172, 330, 339

117.1301 172, 330, 339

117.1302 172, 330, 339

117.1303 172, 330, 339

117.1304
355

117.1305
355

117.1306
331

117.1307
331

117.1308
331

117.1309
331

117.1310
331

117.1311
331

117.1312
331

117.1313
331

117.1314
331

117.1315
331

117.1316
331

117.1317
331

117.1318
331

117.1319
331

117.1320
355

117.1321
357

117.1322
331

117.1323
357

117.1324
331

117.1325
357

117.1326
355

117.1327
331

117.1328
355

117.1329
356

117.1330
331

117.1331
355

117.1332
331

117.1333
340

117.1334
340

117.1335
340

117.1336
340

117.1337
340

117.1338
340

117.1339
340

117.1340
340

117.1341
340

117.1342
340

117.1343
340

117.1344
340

117.1345
340

117.1346
340

117.1347
340

117.1348
340

117.1349
340

117.1350
340

117.1351
341

117.1352
341

117.1353
341

117.1354
341

117.1355
341

117.1356
341

117.1357
341

117.1358
341

117.1359
341

117.1360
356

117.1361
341

117.1362
341

117.1363
341

117.1364
341

Artikel
Seite

117.1365
356

117.1366
356

117.1367
341

117.1368
341

117.1369
341

117.1370
356

117.1371
340

117.1372
340

117.1373
340

117.1374
340

117.1375
340

117.1376
340

117.1377
340

117.1378
340

117.1379
340

117.1380
366

117.1381
340

117.1382
340

117.1383
340

117.1384
340

117.1385
340

117.1386
340

117.1387
340

117.1388
340

117.1389
340

117.1390
355

117.1391
355

117.1392
355

117.1393
355

117.1394
355

117.1395
356

117.1396
356

117.1397
354

117.1398
359

117.1399
359

117.1400 172, 330, 333

117.1401
333

117.1402 172, 330, 333

117.1403
345

117.1404
333

117.1405
333

117.1406
333

117.1407
333

117.1408
333

117.1409
333

117.1410
333

117.1411
333

117.1412
333

117.1413
333

117.1414
333

117.1415
333

117.1416
333

117.1417
333

117.1418
333

117.1419
333

117.1420
334

117.1451
333

117.1452
333

117.1453
333

117.1454
333

117.1503
361

117.1506
331

117.1507
331

117.1508
331

117.1509
331

117.1510
331

117.1511
331

117.1512
331

1

Artikel
Seite

1
100.4055

398

100.4060
386, 397

101.1000
682

101.1001
684

101.1002
684

101.2000
682

101.5000
682, 704

101.5016 682, 705, 706

101.5022
682, 704

102.1000
682

103.1000
682

103.2002
684

103.5000 682, 705, 706

103.5000i
683

103.5001
684

103.5002
684

103.5005
686

103.5007
686

103.5010
683

103.5010I
683

103.5011
684

103.5011I
684

103.5050
683, 704

103.5050i
683

104.1000
682

104.1001
684

104.2015
682

104.2016
682

104.2022
682

104.2028
682

104.5000
682

104.5002
682

104.5005
684

104.5022
682

104.5050
682

104.5054
684

104.5060
682

105.1000
687

105.1001
687

105.2000 687, 691, 704

105.3000
687

105.3001
687

105.3005
687

105.3015
687

110.1000
683, 692
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OSVĚTLENÍ VOZIDLA A NÁRAZNÍKY
FAHRZGBELUSTOS

Klíč s T rukojetí na Torx šrouby, dlouhý

• mimořádně dlouhé provedení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno v celé délce
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

158.8051 T10 403,0 373,0 80,0 30

158.8052 T15 403,0 373,0 80,0 30

158.8053 T20 403,0 373,0 100,0 40

158.8054 T25 408,0 373,0 100,0 40

158.8055 T27 408,0 373,0 100,0 40

158.8056 T30 408,0 373,0 100,0 45

Souprava klíčů s T rukojetí na Torx šrouby

• mimořádně dlouhé provedení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno v celé délce
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

158.8050 6 dílná T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 375

Kleště na žárovky

• s ochrannou pěnovou hmotou
• k montáži a demontáži žárovek
• s pružinou uvnitř
• huba kleští s vložkou z pěnové hmoty
• vhodné pro žárovky se skleněnou paticí od 4,0 mm až 6,0 
mm

• speciální umělá hmota

115.1054 0-32 45,0 160,0 70

OPRAVA UMĚLOHMOTNÝCH DÍLŮ
KUNSTREP

Souprava pro opravu umělohmotných dílů (bez kabelů)

• vhodné k opravě trhlin nebo podobných poškození u 
umělohmotných dílů (min. tloušťka 1 mm)

• vhodné také na umělou hmotu se sklolaminátovou částí – 
max. 40 %

• provoz na baterie bez závislosti na elektrické síti
• použití také se síťovým zdrojem
• držák topné tyče na různé opravné svorky s Ø 0,6 a 0,8 mm
• zahřátí svorky asi na 100–200 °C
• možnost ohýbání, s opěrnou nohou
• provoz na baterie vystačí asi na 150 opravných svorek
• se 100 různými svorkami každého druhu
• opravné svorky se vtlačí do místa zlomu a navrátí 
umělohmotnému tělu dlouhodobou pevnost

• včetně provozní kontrolky, kontrolky stavu baterie a stavu 
nabití

• není určeno pro GFK nebo karbon

Oblasti použití: nárazníky, kryty, obložení, atd.

Technické údaje:
Vstupní proud: DC 5 V, 2 A

Výstupní proud: DC 3,7 V, max. 8 A

Nabíječkou: 100-240V / 50/60Hz

Doba nabíjení: 3–4 hodiny

150.1035 302 
dílná

Souprava pro opravu 
umělohmotných dílů (bez kabelů) 1,30

Balení osahuje:

150.1036 Přístroj k opravě umělohmotných dílů 400

150.1037 Síťový zdroj 12V, 100–240 V, 50–60 Hz 93

150.1051 Opravné kladivo, tvar U, Ø 0,6 mm, 100 ks 20

150.1057 Opravné kladivo, tvar U, Ø 0,8 mm, 100 ks 20

150.1052 Opravné kladivo, tvar V, Ø 0,6 mm, 100 ks 20

Opravné svorky

• vhodné k opravě prasklin na světlometech, náraznících, atd.
• svorky se roztaví v místě praskliny
• odolné proti korozi
• z jakostní oceli

150.1051 Tvar U 0,6 100 20

150.1057 Tvar U 0,8 100 20

Opravné svorky

• vhodné k opravě prasklin na světlometech, náraznících, atd.
• svorky se roztaví v místě praskliny
• odolné proti korozi
• z jakostní oceli

150.1053 Tvar W 0,6 100 20

150.1059 Tvar W 0,8 100 20

Opravné svorky

• vhodné k opravě prasklin na světlometech, náraznících, atd.
• svorky se roztaví v místě praskliny
• odolné proti korozi
• z jakostní oceli

150.1052 Tvar V 0,6 100 20

150.1058 Tvar V 0,8 100 20

Opravné svorky

• vhodné k opravě prasklin na světlometech, náraznících, atd.
• svorky se roztaví v místě praskliny
• odolné proti korozi
• z jakostní oceli

150.1055 Tvar U 0,6 100 20

150.1061 Tvar U 0,8 100 20
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Elektrodové kleště na umělou hmotu

• ideálně vhodné na menší opravy umělohmotných dílů, 
například prasklin v náraznících, blatnících, krytech motorů, 
atd.

• elektrická mikropájka
• včetně držáku

Technické údaje:
Výkon: 60 Watt

Rozsah napětí: 120, 220V / 230V / 240 V - 50Hz / 60Hz

Provozní teplota: 0 - 400 °C

Délka Kabelu: 1,35 m

Svařovací list: 15 x 26 mm

960.1120 260,0 960

Výztužná síť

• ideálně vhodné na opravy umělé hmoty
• navrácení pevnosti umělé hmotě
• použití společně s běžně dostupnými svařovacími kleštěmi na 
umělou hmotu

960.1126 150 x 110 mm 5 25

Souprava na svařování umělé hmoty

• ideálně vhodné na menší opravy umělohmotných dílů, 
například prasklin v náraznících, blatnících, krytech motorů, 
atd.

• plynová mikropájka
• s piezozapalováním
• regulace přívodu plynu
• různé opravné tyčinky a výztužné sítě
• plnění běžným plynem do zapalovačů / butanovým plynem 
ISO

• v pevném umělohmotném kufříku

960.1115 33 
dílná Souprava na svařování umělé hmoty 960

Balení osahuje:

960.1116 Elektrodové kleště na umělou hmotu 110

960.1117 Nástavec na elektrodové kleště, Ø 9,0 mm 7

960.1118 Nástavec na elektrodové kleště, Ø 12,0 mm 11

500.7111 Šroubovák na jemnou mechaniku, drážka, 
3 mm 20

201.2316 Drátěný kartáč na zapalovací svíčky, 
mosazný drát, 2řadý, 170 mm 20

960.1119 Čisticí pilník, kruhový 6

960.1121 Souprava výztužných sítí, 3dílná, 100x55 mm 9

960.1122 Souprava tyčinek na opravu PE (polyetylen), 
6dílná, černá 15

960.1123 Souprava tyčinek na opravu PP 
(polypropylen), 6dílná, černá 15

960.1124 Souprava tyčinek na opravu PS (polystrol), 
6dílná, černá 15

960.1125 Souprava tyčinek na opravu ABS (acrylnitril-
butadien-styrol), 6dílná, černá 15

OZDOBNÉ LIŠTY
ZIERLST

Souprava indukční horkovzdušné pistole MASTER

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

Technické údaje:
Výkon: 1500 Watt

500.8415 12 
dílná

Souprava indukční horkovzdušné 
pistole MASTER 3,88

Balení osahuje:

500.8420-1 Indukční horkovzdušná pistole 1,83

500.8431 Indukční cívka, 15 mm, standardní délka 0,05

500.8432 Indukční cívka, 19 mm, standardní délka 0,05

500.8433 Indukční cívka, 22 mm, standardní délka 0,05

500.8434 Indukční cívka, 26 mm, standardní délka 0,05

500.8435 Indukční cívka, 32 mm, standardní délka 0,06

500.8436 Indukční cívka, 38 mm, standardní délka 0,07

500.8423 Indukční cívka, 22 mm, extra dlouhá 0,08

500.8424 Indukční cívka, 26 mm, extra dlouhá 0,08

500.8450 Indukční cívka, standardní délka 0,06

500.8445 Indukční cívka, tvarovatelná, univerzální 0,04

500.8440 Indukční polštář 0,18

Indukční polštář

• materiál odolný proti vysokým teplotám
• šetrné k lakovaným povrchům
• plochý a flexibilní povrch
• snadná manipulace
• vhodné k použití společně s indukční horkovzdušnou pistolí 
500.8420-1

Oblasti použití: odstranění nálepek, typových štítků, 
emblémů, ozdobných proužků, lepených fólií a malých 
ozdobných lišt z lakovaných povrchů

500.8440 100 x 100 260,0 175

Souprava přísavek pro montáž ozdobných lišt

• k upevnění a držení ozdobných lišt, emblémů a obrub skel
• boční stranu lze použít také jako škrabku nebo páku
• s přísavkou
• rychlá a snadná instalace
• snadné odstranění nadzvednutím spony
• dávkování přítlačného tlaku křídlatou maticí

140.1020 6 dílná 180,0 85,0 250

Balení osahuje:

X

140.1021 6 Přísavka pro montáž ozdobných lišt, 
Ø 85 mm 40
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OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
TUROFF

Tlakové podušky s ruční pumpou

• univerzální použití k polohování, upevňování a odtlačení dílů 
karoserie

• ideální k otevření automobilových dveří bez jejich poškození
• nivelační pomůcka při montáži rámů oken nebo dveří
• mimořádně velká tlaková síla
• snadné nahuštění ruční pumpou
• robustní tlakové podušky

116.1035 200,0 150,0 190

Souprava tlakových podušek s ruční pumpou

• univerzální použití k polohování, upevňování a odtlačení dílů 
karoserie

• ideální k otevření automobilových dveří bez jejich poškození
• nivelační pomůcka při montáži rámů oken nebo dveří
• k odtlačení vnitřního obložení
• nahuštění ruční pumpou s momentovou přípojkou
• odvzdušňovací ventil na měchu
• mimořádně velká tlaková síla

150.1685 4 dílná Souprava tlakových podušek s ruční 
pumpou 300

Balení osahuje:

150.1686 Ruční měch 84

150.1687 Tlakové podušky 180x40 mm 23

150.1688 Tlakové podušky 190x60 mm 27

150.1689 Tlakové podušky 160x160 mm 47

Souprava k otevření dveří motorových vozidel

• bohatá souprava nářadí z kulaté a ploché oceli, nylonového 
klínu a univerzálního klíče na uzávěry nádrží

• k otevření zamknutých dveří automobilů zvenku
• ideální pro odtahové služby
• možné použití na většinu běžných typů vozidel
• v pevném koženkovém pouzdře

Upozornění: není funkční u moderních vozidel se systémy 
zamykání s elektronickým řízením 

150.1630 16 
dílná

Souprava k otevření dveří 
motorových vozidel 2,55

Balení osahuje:

150.1611 Drát na otevírání dveří, knoflíkový a 
pomocný háček 90

150.1612 Drát na otevírání dveří, dvojitý kluzný háček 70

150.1613 Drát na otevírání dveří, Toyota Camry/Chrysler 10

150.1614 Drát na otevírání dveří, Mercedes/Volvo 60

150.1615 Drát na otevírání dveří, duální nářadí 30

150.1616 Drát na otevírání dveří, japonské automobily/
hlavový háček 90

150.1617 Drát na otevírání dveří, Porsche 20

150.1618 Drát na otevírání dveří, Chevrolet Astro/Camaro 60

150.1619 Drát na otevírání dveří, dvojitě zakřivený 20

150.1620 Drát na otevírání dveří, knoflíkový tah 20

150.1621 Drát na otevírání dveří, zázračný nástroj 140

150.1622 Otevírací plíšek, úzký 60

150.1623 Otevírací plíšek, široký 120

150.1624 Umělohmotná páska na tlačítka na dveřích 10

150.1625 Nylonový klín k otevírání dveří motorových vozidel 40

150.1626 Univerzální klíč na uzávěry palivových nádrží 10

SKLÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ KABINY ŘIDIČE
KIVOFAH

Souprava klíčů na kabinu řidiče, pro vozidla Volvo/Scania

• Vhodné ke sklopení kabiny řidiče
• Ideálně vhodné k ovládání ventilové páky a sklápěcího 
čerpadla na kabině řidiče

• dvanáctihran
• mimořádně pevné provedení
• k ručnímu ovládání
• s gumovou rukojetí
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM12, FL10, FH500, FM440 a Scania 
340 (114)

460.0730 2 dílná Souprava klíčů na kabinu řidiče, pro 
vozidla Volvo/Scania 1,14

Balení osahuje:

460.0731 Klíč na zdvihátka ventilů a čerpadla 
sklápění, 22 mm 380

460.0732 Páka pro klíč na čerpadla sklápění, 535 mm 756

Souprava klíčů na kabinu řidiče, Mercedes

• Vhodné ke sklopení kabiny řidiče
• Ideálně vhodné k ovládání sklápěcího čerpadla na kabině 
řidiče

• dvanáctihran
• S teleskopickou ovládací pákou (480–820 mm)
• Velikosti klíčů 30 mm a 33 mm
• oboustranné použití
• mimořádně pevné provedení
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití:  Kabina ve vozidlech Mercedes 360 / 410 / 
440 / 460 / 480 / 550

460.3695 2 dílná Souprava klíčů na kabinu řidiče, 
Mercedes 4,00

Balení osahuje:

460.3696 Ovládací páčka, 480–820 mm 2,27

460.3697 Klíč na čerpadlo sklápění, 30x33 mm 1,73
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VNĚJŠÍ ZRCÁTKA
AUSENSPIEG

Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• optimální přenos utahovací síly
• tvrzená čepel
• chromováno s hrotem kaleným na tmavo
• čepel se slitiny chromu a vanadu

159.0010 6 dílná Souprava šroubováků 
ERGOTORQUEplus® 708

4 x                       3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm

2 x                  PH1 - PH2

            

        

Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• optimální přenos utahovací síly
• tvrzená čepel
• chromováno s hrotem kaleným na tmavo
• čepel se slitiny chromu a vanadu

159.0030 6 dílná Souprava šroubováků 
ERGOTORQUEplus® 580

6 x                       T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40         

Klíč s T rukojetí na Torx šrouby, dlouhý

• mimořádně dlouhé provedení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno v celé délce
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

158.8051 T10 403,0 373,0 80,0 30

158.8052 T15 403,0 373,0 80,0 30

158.8053 T20 403,0 373,0 100,0 40

158.8054 T25 408,0 373,0 100,0 40

158.8055 T27 408,0 373,0 100,0 40

158.8056 T30 408,0 373,0 100,0 45

Souprava klíčů s T rukojetí na Torx šrouby

• mimořádně dlouhé provedení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno v celé délce
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

158.8050 6 dílná T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 375

PÁKY A ODDĚLOVACÍ NÁŘADÍ
HEBUTRENNWERK

Rovnací/montážní tyč

• šestihran
• vytvrzené pracovní konce
• kované provedení
• broušený kužel
• speciální nástrojářská ocel

129.2222 22,0 5,0 405,0 16,0 650

Páčidlo

• ideálně vhodné k montážní a demontážní práci
• k posunutí pevně usazených dílů
• ergonomická rukojeť z jednosložkového materiálu
• tvrzené provedení v celé délce
• slitina chromu a molybdenu

911.8101 11,0 200,0 115,0 130

911.8102 15,0 300,0 185,0 220

911.8103 18,0 450,0 320,0 420

911.8104 18,0 600,0 470,0 560

Souprava páčidel

• ideálně vhodné k montážní a demontážní práci
• k posunutí pevně usazených dílů
• ergonomická rukojeť z jednosložkového materiálu
• tvrzené provedení v celé délce
• slitina chromu a molybdenu

911.8100 4 dílná 11 x 115 mm - 15 x 185 mm - 18 x 
320 mm - 18 x 470 mm 1,33

Páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou

• mimořádně všestranné a robustní páky
• vícenásobně přestavitelná hlava
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8176 250,0 5 0,39

911.8177 300,0 5 0,46

911.8178 400,0 5 0,57
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Souprava páčidel s přestavitelnou kloubovou hlavou

• mimořádně všestranné a robustní páky
• vícenásobně přestavitelná hlava
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8175 3 dílná Souprava páčidel s přestavitelnou 
kloubovou hlavou 1,50

Balení osahuje:

911.8176 Páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou, 250 mm 385

911.8177 Páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou, 300 mm 455

911.8178 Páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou, 400 mm 565

Páčidla

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8411 0° 900,0 1,70

911.8412 45° 900,0 1,75

911.8413 75° 600,0 1,17

911.8414 90° 600,0 1,20

Páčidla

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8415 45° 1150,0 4,75

Souprava páčidel

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8410 4 dílná Souprava páčidel 8,70

Teleskopické páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou

• prodloužení páky tlačítkem se stupňovými zarážkami
• postupně přestavitelná hlava
• mimořádně úzké provedení se zapuštěným tlačítkem
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8186 325-460 90,0 12,0 0,78

911.8187 600-915 120,0 20,0 1,90

911.8188 865-1350 145,0 24,0 4,26

Souprava teleskopických páčidel s přestavitelnou hlavou 
a kloubem

• prodloužení páky tlačítkem se stupňovými zarážkami
• postupně přestavitelná hlava
• mimořádně úzké provedení se zapuštěným tlačítkem
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8185 3 dílná 325-460 - 600-915 - 865-1350 mm 6,94

maximální přenos síly na omezeném prostoru
optimální použití už při minimální pracovní mezeře
speciální nástrojářská ocel

Sochor

• čtyřhran
• vytvrzené pracovní konce
• černý lak
• speciální nástrojářská ocel

156.0598 22,0 35,0 1,80 37,0 - 8,00

Dělicí dláto na karoserie

• vhodné k oddělování svarových spojů
• přeostřitelné ostří
• průchozí čepel
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

162.0216 300,0 25,0 19,0 6,0 330

Dělicí dláto na karoserie

• vhodné k oddělování svarových spojů
• přeostřitelné ostří
• průchozí čepel
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

162.0217 300,0 25,0 19,0 6,0 330

Dělicí dláto na karoserie

• vhodné k oddělování svarových spojů
• přeostřitelné ostří
• průchozí čepel
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

162.0218 240,0 25,0 19,0 6,0 330
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Souprava dělicích dlát na karoserie

• vhodné k oddělování svarových spojů
• přeostřitelné ostří
• průchozí čepel
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

162.0215 3 dílná Souprava dělicích dlát na karoserie 1,00

Balení osahuje:

162.0216 Dělicí dláto na karoserie, rovné 330

162.0217 Dělicí dláto na karoserie, zahnuté o 15° 330

162.0218 Dělicí dláto na karoserie, zahnuté o 90° 330

Dělicí dláto na karoserie

• DIN 7255
• plochooválný tvar
• přeostřitelný hrot
• extra plochý
• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

140.2162 300,0 21,0 25,0 6,0 - 310

Dělicí dláto na karoserie s rukojetí chránící ruku

• DIN 7255
• plochooválný tvar
• přeostřitelný hrot
• extra plochý
• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

140.2165 300,0 21,0 25,0 6,0 550

Dělicí dláto na karoserie

• plochooválný tvar
• vytvrzené pracovní konce
• přeostřitelný hrot
• těleso nalakováno vypalovacím lakem zlaté barvy
• vyleštěno do lesku
• slitina chromu a molybdenu

162.0271 250,0 30,0 23,0 13,0 162.0442 460

Štípací dláto s rukojetí chránící ruku

• plochooválný tvar
• extra tenké
• přeostřitelný hrot
• vytvrzené pracovní konce
• těleso nalakováno vypalovacím lakem zlaté barvy
• vyleštěno do lesku
• slitina chromu a molybdenu

162.0471 240,0 26,0 26,0 7,0 370

Široké dláto na karoserie

• mimořádně široké provedení
• s ochrannou rukojetí
• vytvrzené pracovní konce
• k rozřezávání plechů a svarových bodů
• tělo povrstvené práškovým lakem
• speciální nástrojářská ocel

156.0330 60,0 240,0 600

Souprava štípacích kladiv na karoserie

• plochooválný tvar
• široká nabídka
• přeostřitelné ostří
• extra plochý
• kaleno na tmavo/slitina chromu a vanadu
• vyleštěno do lesku/slitina chromu a molybdenu

140.2145 4 dílná Souprava štípacích kladiv na 
karoserie 2,00

Balení osahuje:

156.0330 Široké dláto na karoserie, 240 mm 600

140.2162 Dělicí dláto na karoserie, 300 mm 310

140.2165 Dělicí dláto na karoserie s rukojetí chránící 
ruku, 300 mm 550

162.0471 Štípací dláto s rukojetí chránící ruku, 240 mm 370

NÁŘADÍ K VRTÁNÍ DO KAROSERIE
KARBOHRWE

Pneumatická přímá minivrtačka SlimPOWER

• rovné provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• bez možností přepínání
• s rychloupínací hlavičkou pro vrták – upínací šířka 0,6–6,0 
mm

• na obtížně přístupná místa
• ideálně vhodné na karosářské práce a použití v průmyslu
• s plynulou regulací rychlosti
• dvojitě uložené vedení pro tlumení vibrací
• velmi malé rozměry
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Rozsah upínání upínací hlavičky pro vrták: 0,6 - 6

Závit k upnutí upínací hlavičky: 3/8" x 24 UNF

Výkon: 186 Watt

Volnoběžné otáčky: 7000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 3,3 m/s²

Hladina akustického výkonu: 97,4 dbA

Hladina zvukového tlaku: 86,4 dbA

Spotřeba vzduchu: 240 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5520 35,5 145,0 400
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Pneumatická přímá vrtačka

• rovné provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• bez možností přepínání
• s rychloupínací hlavičkou pro vrták – upínací šířka max. 10 
mm

• na obtížně přístupná místa
• ideálně vhodné na karosářské práce a použití v průmyslu
• s plynulou regulací rychlosti
• řízení otáček regulačním šroubem
• dvojitě uložené vedení pro tlumení vibrací
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Výkon: 370 Watt

Volnoběžné otáčky: 4000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 2,8 m/s²

Hladina akustického výkonu: 101,7 dbA

Hladina zvukového tlaku: 90,7 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5435 46,0 225,0 900

Pneumatická úhlová minivrtačka SlimPOWER

• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• bez možností přepínání
• sklíčidlo s ozubeným věncem–upínací velikost 1–6,5 mm
• na obtížně přístupná místa
• ideální použití u karoserií
• s plynulou regulací rychlosti
• dvojitě uložené vedení pro tlumení vibrací
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• velmi malé rozměry
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Rozsah upínání upínací hlavičky pro vrták: 0,6 - 6

Závit k upnutí upínací hlavičky: 3/8" x 24 UNF

Výkon: 186 Watt

Volnoběžné otáčky: 5000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 6,6 m/s²

Hladina akustického výkonu: 99,3 dbA

Hladina zvukového tlaku: 88,3 dbA

Spotřeba vzduchu: 240 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5525 90,0 145,0 700

Pneumatická úhlová vrtačka

• zakřivené provedení
• s planetovou převodovkou
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• bez možností přepínání
• sklíčidlo s ozubeným věncem – do velikosti 10 mm
• na obtížně přístupná místa
• ideální použití u karoserií
• s plynulou regulací rychlosti
• řízení otáček regulačním šroubem
• dvojitě uložené vedení pro tlumení vibrací
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Rozsah upínání upínací hlavičky pro vrták: 1 - 10

Závit k upnutí upínací hlavičky: 3/8" x 24 UNF

Výkon: 370 Watt

Volnoběžné otáčky: 1900 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 3,5 m/s²

Hladina akustického výkonu: 101,9 dbA

Hladina zvukového tlaku: 90,9 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5465 115,0 205,0 1,07

Akumulátorový vrtací šroubovák

• nízká hmotnost
• příruční a ergonomické dvousložkové tělo
• univerzální použití díky robustní rychloupínací hlavičce pro 
vrták

• s praktickou funkcí přepínání doleva / doprava
• plynule regulovatelné otáčky motoru elektronickým spínačem
• s předvolbou točivého momentu
• vyměnitelné uhlíkové kartáče
• výkonné Li-Ion baterie
• delší životnost díky větší zatížitelnosti
• funkce rychlého nabíjení (1 hodina)
• dobíjecí stanice s automatickým vypínáním
• Plášť z plastu, který je odolný vůči úderům
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Rozsah upínání upínací hlavičky pro vrták: 1 - 10 mm

Elektrické napětí: 10,8 V

Otáčky: 0 - 1870 ot./min.

Maximální točivý moment: 24 Nm

Proud při chodu naprázdno: 3,5 A

Doba nabíjení: 1 h

Akumulátor: 10,8 V - 2,0 Ah

515.3534 190,0 55,0 200,0 515.3595 515.3592 0 0 1,60

515.3535 190,0 55,0 200,0 515.3595 515.3592 1 1 2,50

515.3536 190,0 55,0 200,0 515.3595 515.3592 2 1 2,70
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Pneumatická vrtačka na bodové svary Fastdrill

• speciální převodovka pro vysoký utahovací moment
• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• vhodná k trvalému provozu
• ideální použití na vnitřní a vnější bodové svary
• pro karbidové vrtáky na bodové svary
• velká průchozí síla
• s otočným a odnímatelným třmenem k uchycení předmětu
• posuv pneumatickým válcem
• s plynulou regulací rychlosti
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní tělo stroje

Technické údaje:
Upínání v mm: 8 mm

Výkon: 330 W

Volnoběžné otáčky: 1000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 0,72 m/s²

Hladina akustického výkonu: 95,4 dbA

Hladina zvukového tlaku: 82,4 dbA

Spotřeba vzduchu: 340 l/min

Provozní tlak: 6 bar

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1311 175,0 315,0 1,85

Technické údaje:
Upínání v mm: 8 mm

Výkon: 330 W

Třmen, malý, pro Fastdrill

• Doplněk k Fastdrill 515.1310
• velký dosah třmenu pro hlubší bodové svary
• třmen lze vyměnit bez použití nářadí
• lze jím otáčet na stopce stroje

515.1312 55,0 150,0 550

Třmen, velký, pro Fastdrill

• Doplněk k Fastdrill 515.1310
• velký dosah třmenu pro hlubší bodové svary
• třmen lze vyměnit bez použití nářadí
• lze jím otáčet na stopce stroje

515.1313 130,0 206,0 800

Souprava pneumatické vrtačky na bodové svary Fastdrill

• speciální převodovka pro vysoký utahovací moment
• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• vhodná k trvalému provozu
• ideální použití na vnitřní a vnější bodové svary
• pro karbidové vrtáky na bodové svary
• velká průchozí síla
• s otočným a odnímatelným třmenem k uchycení předmětu
• posuv pneumatickým válcem
• s plynulou regulací rychlosti
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní tělo stroje

Technické údaje:
Upínání v mm: 8 mm

Výkon: 330 W

Volnoběžné otáčky: 1000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 0,72 m/s²

Hladina akustického výkonu: 95,4 dbA

Hladina zvukového tlaku: 82,4 dbA

Spotřeba vzduchu: 340 l/min

Provozní tlak: 6 bar

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1310 3 dílná Souprava pneumatické vrtačky na 
bodové svary Fastdrill 2,40

Balení osahuje:

515.1311 Pneumatické vrtačky na bodové svary 
(jednotlivě) 1,85

515.1312 Třmen, malý, pro Fastdrill 0,55

515.1314 T-klíč 0,04

CHLADICÍ PROSTŘEDKY
KUEHLMITTEL

Tyčinka s chladicí a mazací kapalinou

• vhodné pro práci s loupacími vrtáky na plech, kuželovými 
záhlubníky a stupňovitými vrtáky

• obsah 18 g
• k prodloužení životnosti

390.0190 18 44

VRTÁKY NA BODOVÉ SVARY
SCHWPUBO

Fréza na bodové svary HSS

• pravořezné
• výměnné korunky
• nastavitelná hloubka frézování
• pro racionální a rychlou práci
• k uvolnění bodových svarů
• bez deformace plechu
• speciální vysokovýkonná ocel

Ideální použití s pneumatickými, elektrickými a 
akumulátorovými vrtačkami.

332.0951 8,0 5/16 72,0 332.0952 332.0955 1 30

332.0953 10,0 3/8 72,0 332.0954 332.0955 1 30

Souprava frézy na bodové svary HSS

• pravořezné
• výměnné korunky
• nastavitelná hloubka frézování
• pro racionální a rychlou práci
• k uvolnění bodových svarů
• bez deformace plechu
• speciální vysokovýkonná ocel

Ideální použití s pneumatickými, elektrickými a 
akumulátorovými vrtačkami.

332.0950 2 dílná 8 - 10 mm 100

Vrták na bodové svary HSSE

• pravořezné
• středicí hrot jako podbroušený hrot
• přesný podbrus
• pro vrtání bez ostřin a bez vyznačování důlků
• k vrtání bodových svarů
• lesklý povrch
• vysokovýkonná ocel

Ideálně vhodné k použití v ručních vrtačkách
 K vrtání plastových desek, měděných, zinkových, hliníkových, 
mosazných a ocelových plechů.

332.0106 6,0 70,0 25,0 1 10

332.0108 8,0 80,0 30,0 1 20

332.0110 10,0 90,0 35,0 1 40
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Vrták na bodové svary HSSE-TiN

• pravořezné
• středicí hrot jako podbroušený hrot
• přesný podbrus
• pro vrtání bez ostřin a bez vyznačování důlků
• k vrtání bodových svarů
• povrch potažený TiN
• vysokovýkonná ocel

Ideálně vhodné k použití v ručních vrtačkách
 K vrtání plastových desek, měděných, zinkových, hliníkových, 
mosazných a ocelových plechů.

332.0206 6,0 70,0 25,0 1 10

332.0208 8,0 80,0 30,0 1 20

332.0210 10,0 90,0 35,0 1 40

Vrták na bodové svary HSSE-TiCN

• pravořezné
• středicí hrot jako podbroušený hrot
• přesný podbrus
• pro vrtání bez ostřin a bez vyznačování důlků
• k vrtání bodových svarů
• povrch potažený TiCN
• vysokovýkonná ocel

Ideálně vhodné k použití v ručních vrtačkách
 K vrtání plastových desek, měděných, zinkových, hliníkových, 
mosazných a ocelových plechů.

332.0308 8,0 80,0 30,0 1 20

332.0310 10,0 90,0 35,0 1 40

Fréza na bodové svary HSS

• pravořezné
• středicí hrot jako podbroušený hrot
• přesný podbrus
• pro vrtání bez ostřin a bez vyznačování důlků
• k vrtání bodových svarů
• povrch potažený TiCN
• vysokovýkonná ocel

Ideálně vhodné k použití v pneumatických strojích a frézách 
Vario.

332.0408 6,5 44,0 15,0 1 10

332.0708 8,0 44,0 15,0 1 10

Fréza na bodové svary HSS TiN

• pravořezné
• středicí hrot jako podbroušený hrot
• přesný podbrus
• pro vrtání bez ostřin a bez vyznačování důlků
• k vrtání bodových svarů
• povrch potažený TiN
• vysokovýkonná ocel

Ideálně vhodné k použití v pneumatických strojích a frézách 
Vario.

332.0508 6,5 44,0 15,0 1 10

332.0808 8,0 44,0 15,0 1 10

Fréza na bodové svary HSS TiN

• pravořezné
• středicí hrot jako podbroušený hrot
• přesný podbrus
• pro vrtání bez ostřin a bez vyznačování důlků
• k vrtání bodových svarů
• povrch potažený TiN
• vysokovýkonná ocel

Ideálně vhodné k použití v pneumatických strojích a frézách 
Vario.

332.0809 8,0 44,0 23,0 10 134

Fréza na bodové svary HSSE-TiCN

• pravořezné
• středicí hrot jako podbroušený hrot
• přesný podbrus
• pro vrtání bez ostřin a bez vyznačování důlků
• k vrtání bodových svarů
• povrch potažený TiCN
• vysokovýkonná ocel

Ideálně vhodné k použití v pneumatických strojích a frézách 
Vario.

332.0608 8,0 44,0 15,0 1 10

Oboustranný vrták na bodové svary HSSE

• pravořezné
• podbroušená kuželová plocha jako podbroušený hrot
• křížový podbrus jako přihrocení
• úhel hrotu 135°
• oboustranné použití
• mimořádně krátké a pevné
• na tenkostěnné materiály
• lesklý povrch
• vysokovýkonná ocel

Ideální použití na ocel, legovanou a nelegovanou ocelovou 
litinu s pevností do 900 N/mm², bronz, mosaz, křehké 
hliníkové slitiny, grafit, niklovou mosaz, spékané železo, šedou, 
temperovanou, tvárnou a tlakovou litinu.

332.0908 8,0 70,0 16,3 1 20

Souprava oboustranných vrtáků na bodové svary HSSE

• pravořezné
• podbroušená kuželová plocha jako podbroušený hrot
• křížový podbrus jako přihrocení
• úhel hrotu 135°
• oboustranné použití
• mimořádně krátké a pevné
• na tenkostěnné materiály
• lesklý povrch
• vysokovýkonná ocel

Ideální použití na ocel, legovanou a nelegovanou ocelovou 
litinu s pevností do 900 N/mm², bronz, mosaz, křehké 
hliníkové slitiny, grafit, niklovou mosaz, spékané železo, šedou, 
temperovanou, tvárnou a tlakovou litinu.

332.0938 3 dílná 3 x 332.0908 70

Karbidový vrták na bodové svary

• pravořezné
• maximální stabilita
• dvoubřitý
• navařená hlava z karbidu
• mimořádná odolnost proti teplotám až do 1 100 °C
• vysokovýkonný slinutý karbid
• vhodná na vysoce pevný karosářský plech

515.1305 8,0 44,0 11,0 1 22

515.1308 10,0 44,0 11,0 1 25
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LÍCOVANÉ TRNY
PASDORN

Průchozí lícovaný trn

• tvrzené provedení v celé délce
• broušený kužel
• Ocelová slitina uhlíku, manganu a křemíku

129.2161 110,0 11,0 0,07

129.2162 120,0 13,0 0,11

129.2163 150,0 15,0 0,19

129.2164 170,0 17,0 0,27

129.2165 170,0 19,0 0,34

129.2166 190,0 21,0 0,45

129.2167 200,0 23,0 0,47

129.2168 200,0 25,0 0,68

129.2169 210,0 27,0 0,84

129.2170 210,0 28,0 0,91

129.2171 230,0 29,0 1,06

129.2172 230,0 31,0 1,21

129.2173 250,0 33,0 1,52

129.2174 280,0 34,0 1,80

129.2175 280,0 36,0 2,02

129.2176 280,0 37,0 2,14

Montážní lícovaný trh

• tvrzené provedení v celé délce
• broušený kužel
• Ocelová slitina uhlíku, manganu a křemíku

129.2177 120,0 5,0 11,0 0,08

129.2178 120,0 5,0 13,0 0,09

129.2179 150,0 6,0 15,0 0,17

129.2180 170,0 7,0 17,0 0,24

129.2181 170,0 7,0 19,0 0,30

129.2182 190,0 8,0 21,0 0,41

129.2183 190,0 9,0 23,0 0,49

129.2184 200,0 10,0 25,0 0,59

129.2185 210,0 12,0 28,0 0,81

129.2186 230,0 12,0 31,0 1,05

129.2187 250,0 13,0 34,0 1,35

129.2188 270,0 14,0 37,0 1,72

Montážní průbojník

• tvrzené provedení v celé délce
• broušený kužel
• slitina chromu a vanadu

129.2189 180,0 5,0 12,0 0,11

129.2190 200,0 6,0 13,0 0,15

129.2191 200,0 8,0 16,0 0,22

129.2192 200,0 9,0 20,0 0,34

129.2193 230,0 10,0 22,0 0,46

129.2194 250,0 11,0 24,0 0,62

129.2195 280,0 12,0 27,0 0,87

129.2196 315,0 14,0 30,0 1,26

129.2197 340,0 15,0 32,0 1,57

129.2198 380,0 16,0 36,0 2,23

ROVNACÍ A TAŽNÉ NÁŘADÍ
RIZUGWE

Kluzné kladivo

• vyrážecí nářadí s flexibilním použitím
• vnitřní závit k uchopení různých vytahováků, čepů a háků
• vhodné k vytahování kuličkových ložisek, nábojů kol, atd.
• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• speciální nástrojářská ocel

mm

660.0501 170 40,0 10,0 30,0 M10 0,40

660.0502 170 80,0 10,0 50,0 M10 0,90

660.0503 250 100,0 16,0 45,0 M10 1,30

660.0504 250 100,0 16,0 45,0 M10+G3/8" 1,40

660.0505 250 100,0 16,0 60,0 G3/8" 2,60

Univerzální kluzné kladivo

• mimořádně těžké a masivní provedení
• k univerzálnímu použití u osobních a nákladních vozidel
• enormní síla úderu až 11 tun
• s úderovým závažím 6 kg
• včetně přídavného závaží 3 kg
• s připojovacím závitem M20 x 1,5 mm
• přišroubovatelné přídavné závaží
• speciální nástrojářská ocel

700.1415 850,0 12,00

Příslušenství:

700.1421 Adaptér, AG UN 1,1/2"xIG M20 x 1,5 0,72

700.1423 Adaptér, například dvojitý hák/tažný hák 0,27

700.1424 Vytahovací dráp, M20x1,5 pro kulové klouby 2,40

700.1425 Dvojitý hák 0,75

700.1428 Adaptér, AG M20x1,5 x IG M16x2 0,72

700.1430 Adaptér, AG M20x1,5xIG M18x1,5 0,72

152.1056 Šroubovací adaptér, AG M17x1 0,24

700.1411 Demontážní příruba na náboj kola / 
kloubovou hřídel 2,55

Univerzální kluzné kladivo s tažným hákem, 6 + 3 kg

• k použití s tažnými svorkami
• mimořádně těžké a masivní provedení
• k univerzálnímu použití u osobních a nákladních vozidel
• enormní síla úderu až 11 tun
• s úderovým závažím 6 kg
• včetně přídavného závaží 3 kg
• s připojovacím závitem M 20 x 1,5 mm
• možnost zvýšení nebo snížení hmotnosti
• speciální nástrojářská ocel

700.1475 3 dílná Univerzální kluzné kladivo s tažným 
hákem, 6 + 3 kg 13,24

Balení osahuje:

140.2455 Univerzální tažný hák, včetně adaptéru, 2dílná sada 1,00

700.1415 Univerzální kluzné kladivo 6+3 kg, 850 mm 12,00

Úderové želízko na hrany

• vhodné k odbornému vyklepávání hran a okrajů
• vhodné také pro obtížně přístupná místa
• bez rizika poškození hrany
• čtyřhranná rukojeť ke kontrole polohy nářadí v dutých 
prostorech

• skládací
• speciální nástrojářská ocel

140.2456 148,0 450,0 1,02

Univerzální tažný třmen

• vhodné pro rovnání karoserií
• optimální k vyklepávání mimořádně hluboko uložených míst
• použití s kluzným kladivem (M20 x 1,5)
• nastavitelná posuvná umělohmotná část pro hliník
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2198 600,0 M20x1,5 5,70
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Svařovací pistole, 220 V, 50/60 Hz

• kompaktní dílenský přístroj
• k opravě poškozených karoserií
• k vyklepávání karosářských plechů
• umělohmotný plášť

Technické údaje:
 Požadavek na setrvačnou pojistku:    200 A
 Požadavek na rychlou pojistku:    200 A

500.8551 285,0 5,46

Vytahovací příklepové kladivo, 1,5 kg

• k bezproblémovému vyklepávání karosářských plechů
• s posuvným závažím 1,5 kg
• možné použití společně s bodovou svářečkou Super-Spotter
• speciální nástrojářská ocel

500.8559 475,0 80,0 500.8561 2,08

Souprava k opravě poškozených karoserií

• kompaktní dílenský přístroj
• k opravě poškozených karoserií
• k vyklepávání karosářských plechů
• speciálními elektrodami se k plechu přivaří hřebíky nebo 
destičky, aby se následně cílenými údery úderového kladiva 
mohlo provést vyklepání

• topnou elektrodou lze na plechu ustavit umístěné teplé body
• obsahuje rovněž elektrodu pro přivaření poměděných šroubů 
s čočkovitou hlavou k připevnění skříní, dílů, atd. přímo ke 
karoserii

• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
 Požadavek na setrvačnou pojistku:     200 A
 Požadavek na rychlou pojistku:     200 A

500.8550 12 
dílná

Souprava k opravě poškozených 
karoserií 10,39

Balení osahuje:

500.8551 Svařovací pistole, 220 V, 50/60 Hz 5,46

500.8554 Elektroda na svařovací hřebíky, měď 0,01

500.8556 Elektroda k nýtování, magnetická, měď 0,01

500.8557 Elektroda na děrované destičky, mosaz 0,01

500.8558 Topná elektroda pro teplé body, mosaz 0,01

500.8559 Vytahovací příklepové kladivo, 1,5 kg 2,08

500.8560 Nástavec pro elektrody, mosaz 0,01

500.8571 Svařovací hřebíky, 2 x 50 mm, poměděné, 
500 ks 0,66

500.8572 Svařovací hřebíky 2,5 x 50 mm, poměděné, 
100 ks 0,21

500.8574 Nýty 3 x 3,2 mm, poměděné, 100 ks 0,03

500.8579 Šrouby M4 x 16 mm, poměděné, 100 ks 0,14

500.8592 Děrované destičky, 8x16, poměděné, 100 ks 0,16

Souprava k doplnění nářadí na opravu poškozených 
karoserií

• k odstraňování škod na karoseriích
• včetně adaptéru na vytahovací úderové kladivo
• pružné a odolné profilované ocelové dráty se připevní k dílům 
karoserie, které mají být obrobeny

• tažné háky, které jsou pohyblivě zavěšeny na vytahovacím 
drápu se poté přizpůsobí karoserii nebo bouli

• zavěsit lze 1 až 9 tažných háků, což umožňuje bodově přesné 
nebo velkoplošné vytahování boulí

500.8530 15 
dílná

Souprava k doplnění nářadí na 
opravu poškozených karoserií 1,04

Balení osahuje:

500.8531 Svařovací elektroda pro vlnitý drát 23

500.8532 Vlnitý drát, Ø 2 mm x  310 mm, 10 ks 122

500.8533 Polohovač vlnitých drátů, magnetický 34

500.8534 Hlava pro více háků s 6 drápy, přípojka IG M14x1,5 315

500.8536 Systémový adaptér pro vytahovací 
příklepové kladivo 86

500.8572 Svařovací hřebíky 2,5 x 50 mm, poměděné, 
100 ks 210

Elektrody, k opravě poškozených karoserií

• možné použití společně s bodovou svářečkou Super-Spotter
• měď nebo mosaz

500.8554 Elektroda na svařovací hřebíky, měď 10

500.8556 Elektroda k nýtování, magnetická, měď 10

500.8562 Elektroda na šrouby, měď 20

500.8557 Elektroda na děrované destičky, mosaz 10

500.8558 Topná elektroda pro teplé body, mosaz 10

500.8560 Nástavec pro elektrody, mosaz 10

Pracovní materiál Super-Spotter

• možné použití společně s bodovou svářečkou Super-Spotter
• k připevnění ke karoserii
• poměděno

500.8570 Svařovací hřebíky, 2 x 50 mm, poměděné, 
100 ks 0,14

500.8571 Svařovací hřebíky, 2 x 50 mm, poměděné, 
500 ks 0,66

500.8572 Svařovací hřebíky 2,5 x 50 mm, poměděné, 
100 ks 0,21

500.8573 Svařovací hřebíky 2,5 x 50 mm, poměděné, 
500 ks 1,15

500.8592 Děrované destičky, 8x16, poměděné, 100 ks 0,16

500.8595 Děrované destičky se třemi hroty, poměděné, 
balení 100 ks 0,50

500.8574 Nýty 3 x 3,2 mm, poměděné, 100 ks 0,03

500.8575 Nýty 3x4,5 mm, poměděné, 100 ks 0,04

500.8576 Nýty 5x8,2 mm, poměděné, 100 ks 0,04

500.8579 Šrouby M4 x 16 mm, poměděné, 100 ks 0,14
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Hydraulické rovnací nářadí, motorová vozidla, 10 t

• ke stlačení, sevření a roztahování dílů karoserie
• snadná manipulace díky zástrčnému připojení
• včetně hydraulické ruční pumpy/tlakového válce 10 t, 
prodlužovací trubky, přítlačného kotouče a různých nástavců

• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku na kolečkách

160.0175 17 
dílná

Hydraulické rovnací nářadí, 
motorová vozidla, 10 t 41,00

Balení osahuje:

160.0176 Hydraulická pumpa pro rovnací nářadí na 
karoserie, 10 t 7,00

160.0177 Hydraulický píst pro rovnací nářadí na 
karoserie 5,55

160.0178 Rozšiřovací roztahovák pro rovnací nářadí 
na karoserie 1,93

160.0179 Nástavec na rovnací nářadí na karoserie, 
530 mm 3,34

160.0180 Nástavec na rovnací nářadí na karoserie, 
400 mm 1,66

160.0181 Nástavec na rovnací nářadí na karoserie, 
300 mm 1,70

160.0182 Nástavec na rovnací nářadí na karoserie, 
175 mm 1,70

160.0183 Adaptér na prodlužovací nástavce, MxM 1,66

160.0184 Přítlačný kotouč, 150x95 mm 1,14

160.0185 Přítlačný kotouč, tvar V 0,66

160.0186 Klínový nástavec, vroubkovaný 0,66

160.0187 Přítlačný kotouč, s bočním přesazením 0,86

160.0188 Nástavec na píst, s bočním přesazením 0,86

160.0189 Pryžová kulička, Ø 80 mm 0,66

160.0190 Nástrčný nástavec, rýhovaný válec, Ø 50 mm 1,14

Napínák na rovnací práce

• ideálně vhodné k zamezení deformacím při rovnání
• otočná středová trubka – ke zkrácení nebo prodloužení 
upínače

• dvě úchopné čelisti
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: zavazadlový prostor, motorový prostor, atd.

Technické údaje:
Upínací rozměr, min.: 1000,0 mm

Upínací rozměr, max.: 1200,0 mm

Šířka čelisti drapáku: 100,0 mm

700.1445 700.1446 5,00

Technické údaje:

Univerzální vyrovnávací tyč s tažnými svorkami

• vhodné na opravy karoserií a natahování
• dvě uchopovací čelisti pro spolehlivé upevnění
• včetně dvou ramen 
• maximální zatížení 5 t
• univerzální použití díky posunutým uchopovacím čelistem
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

700.1457 540,0 120,0 30 x 
32 20,0 5.000 6,26

Tažná svorka Mini

• dva směry tažení
• boční oko s možností montáže vpravo nebo vlevo
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2400 150,0 36,0 25 x 
25 27,0 M12x1,75 930

Tažná svorka Standard

• jeden směr tažení
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2405 215,0 44,0 35 x 
41 32,0 M17x90 1,95

Standardní tažná svorka se 2 tažnými směry

• dva směry tažení
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2410 235,0 44,0 35 x 
41 32,0 M17x90 2,13

Tažná svorka, úzká

• jeden směr tažení
• bez kroucení díky pojistnému zařízení
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2415 255,0 32,0 70,0 M14x85 1,65

Boxová tažná svorka

• jeden směr tažení
• mimořádně velká upínací výška
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2420 245,0 38,0 35 x 
41 64,0 M14x130 2,04
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Boxová tažná svorka s odlišnými čelistmi

• jeden směr tažení
• mimořádně velká upínací výška
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2425 225,0 38,0 35 x 
41 64,0 M14x130 2,01

Boxová tažná svorka se 2 tažnými směry

• dva směry tažení
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2430 245,0 38,0 35 x 
41 64,0 M14x130 2,21

Tažná svorka Maxi

• jeden směr tažení
• mimořádně velké rozevření
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2435 240,0 46,0 35 x 
41 42,0 M19x150 3,00

Tažná svorka se dvěma čelistmi

• jeden směr tažení
• bez kroucení díky pojistnému zařízení
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2440 175,0 120,0 32,0 M17x90 2,49

Jednostranná tažná svorka

• jeden směr tažení
• mimořádně velké rozevření
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2404 170,0 40,0 30 x 
50 32,0 M14x90 1,20

Tažná svorka se dvěma čelistmi a 2 tažnými směry

• dva směry tažení
• bez kroucení díky pojistnému zařízení
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2445 175,0 120,0 32,0 M17x90 2,86

Tažná svorka se dvěma čelistmi a 3 tažnými směry

• tři směry tažení
• bez kroucení díky pojistnému zařízení
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2450 175,0 120,0 32,0 M17x90 3,40

Tažná svorka V

• jeden směr tažení
• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• určeno k použití s univerzálním kluzným kladivem (700.1415), 
adaptérem (700.1421) a dvojitým hákem (700.1425)

• speciální nástrojářská ocel

140.2436 135,0 35,0 29,0 M12x70 666

Univerzální tažný hák

• včetně tažných háků na karoserie
• ideálně vhodné pro veškeré nářadí s kruhovými oky
• kvalitní a zušlechtěná slitinová ocel
• speciální nástrojářská ocel

140.2455 2 dílná Univerzální tažný hák 1,00
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Spojka pro tažné řetězy

• ideální ke spojení nebo zkrácení tažných řetězů
• vhodné na řetězy 3/8" a 5/16"
• maximální zatížení 10 t
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

140.2462 255,0 1,22

Univerzální tažné svorky na karoserie

• ideální k opravám karoserií
• jeden směr tažení
• vhodné do omezených prostorových podmínek
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2469 260,0 35,0 30,0 1,85

Univerzální tažná destička

• univerzální tažná destička na karoserie  
• velký počet otvorů k rovnání běžných rámů a mnoha 
modulárních podvozků

• ideální k opravám karoserií
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2460 300,0 75,0 12,0 1,00

VYKLEPÁVACÍ NÁŘADÍ
AUSBEUWE

Souprava vyklepávacích želízek

• vhodné k odstraňování důlků
• ideální při poškození kroupami
• různé tvary hlav
• snadná manipulace
• rukojeť s izolací nanášenou ponorem
• praktické přenosné pouzdro
• speciální nástrojářská ocel

140.2490 11 
dílná Souprava vyklepávacích želízek 3,80

Balení osahuje:

140.2491 Půlkruhové želízko, 260 mm 100

140.2492 Půlkruhové želízko, 230 mm 100

140.2493 Kruhové želízko, 470 mm 150

140.2494 Půlkruhové špičaté želízko, 970 mm 120

140.2495 Želízko s kulatou hlavou, zahnuté, 500 mm 400

140.2496 Želízko s kulatou hlavou, zahnuté, 1 000 mm 120

140.2497 Speciální želízko s hákem, 670 mm 300

140.2498 Želízko s kulatou hlavou, dvojitě zahnuté, 
600 mm 500

140.2499 Souprava umělohmotných hrotů, 3dílná 240

Souprava vyklepávacích kladiv, hliník

• k vyklepávání karoserií
• ideální na malé důlky a poškození od štěrku
• vyměnitelné umělohmotné hlavy
• k šetrné práci s plechem
• izolace rukojeti nanášená ponorem

140.5290 5 dílná Souprava vyklepávacích kladiv, 
hliník 375

Balení osahuje:

140.5291 Vyklepávací kladivo 333

140.5292 Umělohmotná hlava, plochá 13

140.5293 Umělohmotná hlava, kuželovitá/dlouhá 9

140.5294 Umělohmotná hlava, kuželovitá/krátká 8

140.5295 Umělohmotná hlava, válcová, 38 mm 13

Souprava přesného minikladiva

• k vyklepávání karoserií
• ideální na malé důlky a poškození od štěrku
• flexibilní rukojeť klínového tvaru
• kovová a umělohmotná hlava pro šetrnou práci s plechem

140.5296 3 dílná 63 24,0 43,0 180,0 75

Balení osahuje:

140.1246 Přesné minikladivo, 180 mm 53

140.1247 Kovová hlava, vypouklá 15

140.1253 Umělohmotná hlava, vypouklá 7

Souprava přesného minikladiva

• v pevném umělohmotném kufříku
• k vyklepávání karoserií
• ideální na malé důlky a poškození od štěrku
• různé kovové a umělohmotné hlavy pro šetrnou práci s 
plechem

• flexibilní rukojeť klínového tvaru

140.1245 7 dílná Souprava přesného minikladiva 242

Balení osahuje:

140.1246 Přesné minikladivo, 180 mm 53

140.1247 Kovová hlava, vypouklá 15

140.1248 Hliníková hlava, vypouklá 6

140.1249 Měděná hlava, vypouklá 18

140.1251 Měděná hlava, válcová 25

140.1252 Umělohmotná hlava, válcová, Ø 24 mm 4

140.1253 Umělohmotná hlava, vypouklá 7
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Souprava univerzálních vyklepávacích kladiv

• k vyklepávání karoserií
• praktická sestava
• k upínání a vyhlazování karosářských plechů
• kladivo s 9 různými nástavci
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

140.5245 14 
dílná

Souprava univerzálních 
vyklepávacích kladiv 1,00

Balení osahuje:

140.5246 Univerzální kladivo 190

140.5247 Rýhovaný nástavec, hrubý 66

140.5248 Rýhovaný nástavec, jemný 68

140.5249 Úderový nástavec, hladký 74

140.5250 Úderový nástavec, hliník 32

140.5251 Úderový nástavec, měď 82

140.5253 Úderový nástavec, umělá hmota 12

140.5261 Špičatý nástavec, kuželovitý tvar/plochý 64

140.5262 Špičatý nástavec, kuželovitý tvar/špičatý 40

140.5263 Klínový nástavec 67

140.5264 Souprava stavěcích šroubů, 4dílná 4

140.5265 Vyrážecí trn 15

151.2602 Úhlový klíč s čepem na šrouby s vnitřním 
šestihranem, fosfátovaný, krátký, 2 mm 10

Souprava zpětných trnů, teflon

• ideálně vhodné ke zpětnému tvarování nadměrně stlačených 
důlků

• vyklepávání bez poškození laku
• vypouklá místa se mohou zpětně vytvarovat cílenými údery 
na boule

• vhodné také k uvolnění plechů zdeformovaných nadměrným 
utažením

• vyměnitelné nástavce
• včetně dvou rukojetí
• mimořádně robustní umělá hmota

140.2480 10 
dílná Souprava zpětných trnů, teflon 280

Balení osahuje:

140.2481 Rukojeť, krátká, 90 mm 32

140.2482 Rukojeť, dlouhá, 130 mm 50

140.2483 Úderová hlava, válcový tvar 16

140.2484 Úderová hlava, klínový tvar, kulatá 13

140.2485 Úderová hlava, klínový tvar, hranatá 12

140.2486 Úderová hlava, kuželový tvar, špičatá 10

140.2487 Úderová hlava, kuželový tvar, kulatá 11

140.2488 Úderová hlava, válcový tvar s kuželem 10

140.2489 Souprava úderových kotoučů, 2dílná, 155 mm 120

Pruhovaná plachta

• ideálně vhodné pro lepší vyhledání důlků a boulí, například 
při poškození kroupami

• optimálně vhodné k dokumentaci poškození při parkování, 
vrácení pronajatého vozidla, dopravních nehod, kvality 
provedených oprav, atd.

• vhodné také ke kontrole kvality povrchu v průmyslové oblasti
• vyměnitelné přímé vedení pro důkladné odhalení menších 
deformací

• vhodné pro použití v terénu
• složení během několika sekund
• umělohmotná rukojeť bez funkce otáčení
• v praktickém úložném pouzdře s Ø 300 mm

140.2599 800,0 320

Zrcátko na důlky

• ideálně vhodné pro lepší vyhledání důlků a boulí, například 
při poškození kroupami

• vhodné také pro použití v terénu
• s přísavnou patkou pro nekomplikované použití na vozidle
• rameno s labutím krkem pro libovolné nastavení
• snadné oddělení ramene od clony zacvakávacím uzávěrem 
pro usnadnění přepravy

• umělá hmota

140.2597 240,0 200,0 370

Zrcátko na důlky s osvětlením

• ideálně vhodné pro lepší vyhledání důlků a boulí, například 
při poškození kroupami

• vhodné také pro použití v terénu
• projekce pruhů na laku prosvícením clony
• s přísavnou patkou pro nekomplikované použití na vozidle
• rameno s labutím krkem pro libovolné nastavení
• snadné oddělení ramene od clony zacvakávacím uzávěrem 
pro usnadnění přepravy

• kabelová přípojka 230 V
• uzavřené umělohmotné těleso

140.2598 360,0 203,0 1,48

Profesionální souprava kluzného kladiva pro vyklepávání

• vhodné k opravě malých důlků nebo boulí
• bez tmelení nebo lakování
• možnost pružného vytažení důlku – pro nejlepší výsledky
• včetně malého kluzného kladiva
• deset různých vyklepávacích podložek

140.2510 11 
dílná

Profesionální souprava kluzného 
kladiva pro vyklepávání 896

Balení osahuje:

914.0066 Kluzné kladivo 860

140.2501 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 40 mm 5

140.2511 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 35 mm 4

140.2521 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 32 mm 4

140.2531 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 25 mm 3

140.2541 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 20 mm 3

140.2551 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 15 mm 2

140.2561 Lepicí díl, eliptický, plochý, 48x33 mm 5

140.2571 Lepicí díl, eliptický, plochý, 40x27 mm 4

140.2581 Lepicí díl, eliptický, plochý, 33x22 mm 3

140.2591 Lepicí díl, hranatý, 32x17 mm 3
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Profesionální souprava nářadí pro vyklepávání

• vhodné k opravě malých důlků nebo boulí
• bez tmelení nebo lakování
• možnost pružného vytažení důlku – pro nejlepší výsledky
• včetně nářadí k vytahování důlků s pryžovými podpěrnými 
nožičkami

• deset různých vyklepávacích podložek

914.0065 11 
dílná

Profesionální souprava nářadí pro 
vyklepávání 316

Balení osahuje:

914.0067 Jednotka vytahování důlků s pryžovými patkami 280

140.2501 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 40 mm 5

140.2511 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 35 mm 4

140.2521 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 32 mm 4

140.2531 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 25 mm 3

140.2541 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 20 mm 3

140.2551 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 15 mm 2

140.2561 Lepicí díl, eliptický, plochý, 48x33 mm 5

140.2571 Lepicí díl, eliptický, plochý, 40x27 mm 4

140.2581 Lepicí díl, eliptický, plochý, 33x22 mm 3

140.2591 Lepicí díl, hranatý, 32x17 mm 3

Profesionální souprava pneumatického vyklepávacího 
vytahováku

• vhodné k opravě malých důlků nebo boulí
• bez tmelení nebo lakování
• možnost pružného vytažení důlku – pro nejlepší výsledky
• včetně pneumatického vyklepávacího vytahováku
• deset různých vyklepávacích podložek

140.2520 12 
dílná

Profesionální souprava 
pneumatického vyklepávacího 
vytahováku

1,48

Balení osahuje:

140.2522 Pneumatický vyklepávací vytahovák 1440

140.2501 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 40 mm 5

140.2511 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 35 mm 4

140.2521 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 32 mm 4

140.2531 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 25 mm 3

140.2541 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 20 mm 3

140.2551 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 15 mm 2

140.2561 Lepicí díl, eliptický, plochý, 48x33 mm 5

140.2571 Lepicí díl, eliptický, plochý, 40x27 mm 4

140.2581 Lepicí díl, eliptický, plochý, 33x22 mm 3

140.2591 Lepicí díl, hranatý, 32x17 mm 3

140.2523 Prodlužovací adaptér 37

Lepicí díly pro nářadí k vyklepávání karoserií

• vhodné k opravě malých důlků nebo boulí
• bez tmelení nebo lakování
• možnost pružného vytažení důlku – pro nejlepší výsledky
• použití společně s vyklepávacím nářadím

140.2505 5 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 40 
mm, 5 ks 25

140.2515 5 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 35 
mm, 5 ks 20

140.2525 5 Lepicí díl, kruhový, plochý, Ø 32 
mm, 5 ks 20

140.2535 5 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 25 
mm, 5 ks 15

140.2545 5 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 20 
mm, 5 ks 15

140.2555 5 Lepicí díl, sférický, kruhový, Ø 15 
mm, 5 ks 10

140.2565 5 Lepicí díl, eliptický, plochý, 48x33 
mm, 5 ks 25

140.2575 5 Lepicí díl, eliptický, plochý, 40x22 
mm, 5 ks 20

140.2585 5 Lepicí díl, eliptický, plochý, 33x22 
mm, 5 ks 15

140.2595 5 Lepicí díl, hranatý, 32x17 mm, 5 ks 15

Balení osahuje:

140.2083 Vyklepávací kladivo s úderovým závažím 2,40

140.2084 Přísavka, Ø 75 mm 0,13

140.2085 Přísavka, Ø 100 mm 0,17

140.2086 Přísavka, Ø 125 mm 0,26

140.2087 Tažný hák 0,10

Hliníkové kladivo

• násada z ořechovce
• hliníková hlava
• šetrné k materiálu

140.2121 280 30,0 310,0 145,0 140.2122 140.2123 380

Pneumatické vyklepávací kladivo

• ideálně vhodné k práci s boulemi na karoserii
• pomocí vakua se vytvoří podtlak a přísavky se připevní ke 
karoserii – tím se mohou boule vytáhnout mírně ven

• regulace stlačeného vzduchu kulovým kohoutem
• včetně tří vyměnitelných přísavek a jednoho tažného háku
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Provozní tlak: 6 - 8 bar

Minimální průměr hadice: 1/4" - 6,35 mm

Spojovací závit: 1/4"

Hmotnost kluzného kladiva: 1,2 kg

Stahovací síla: max. 100 kg

140.2080 5 dílná Pneumatické vyklepávací kladivo 4,50
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Hliníková souprava k vyklepávání karoserií

• k vyklepávání hliníkových karoserií
• praktická sestava
• k upínání a vyhlazování hliníkových karosářských plechů
• v pevném umělohmotném kufříku

140.2475 7 dílná Hliníková souprava k vyklepávání 
karoserií 3,50

Balení osahuje:

140.2476 Hliníkové vyklepávací želízko na karoserie, 
vystouplé 186

140.2477 Hliníkové vyklepávací želízko na karoserie, 
tvar desetinné čárky 350

140.2478 Hliníkové vyklepávací želízko na karoserie, univerzální 210

140.2479 Hliníkové vyklepávací želízko na karoserie, prstové 265

700.1489 Špičaté karosářské kladivo z hliníku s 
klenutou hlavou, kruhové/špičaté 110

700.1490 Ploché špičaté karosářské kladivo z hliníku s 
klenutou hlavou, kruhové/ploché ostří 140

700.1491 Standardní karosářské kladivo z hliníku s 
vypouklou hlavou, kruhové/hranaté 148

Karosářské kladivo s drážkou, drsné, kulaté/špičaté

• ke koncovým opravám na opravovaných místech bez průtahů
• vytažení napnutých částí plechu díky speciálnímu profilu 
úderové plochy

• k natahování kruhovou, drsně drážkovanou hlavou
• vypouklý nos k bodově přesnému vyklepávání
• speciální nástrojářská ocel

140.2109 280,0 120,0 40,0 20,0 460

Vyklepávací kladivo

• násada z jasanu
• kované provedení
• indukčně tvrzené okrajové části nárazové plochy
• leskle broušené čelo a nos kladiva
• zaoblené hrany
• povrchová úprava hlavy z vypalovacího laku se strukturním 
práškem

• hlava kladiva z kvalitní speciální oceli

140.4003 400 30,0 310,0 118,0 140.5304 140.5404 560

Standardní karosářské kladivo, malé, kruhové/hranaté

• vyhlazovací kladivo s plochým, hranatým čelem a kruhovým, 
mírně vypouklým čelem

• broušené pracovní plochy
• speciální nástrojářská ocel

140.2138 325,0 100,0 30,0 28 x 28 
mm 390

Standardní karosářské kladivo, velké, kruhové/hranaté

• vyhlazovací kladivo s hranatým a kruhovým plochým čelem
• broušené pracovní plochy
• speciální nástrojářská ocel

140.2133 325,0 100,0 40,0 39 x 39 
mm 420

Rýhované karosářské kladivo, jemné, kruhové/hranaté

• k natahování hranatým, hrubě rýhovaným čelem
• k vyhlazování kruhovým, mírně vypouklým čelem
• broušená kruhová pracovní plocha
• speciální nástrojářská ocel

140.2139 325,0 100,0 40,0 38 x 38 
mm 490

Rýhované karosářské kladivo, drsné, kruhové/hranaté

• k natahování hranatým, jemně rýhovaným čelem
• k vyhlazování kruhovým, mírně vypouklým čelem
• broušená kruhová pracovní plocha
• speciální nástrojářská ocel

140.2132 325,0 100,0 40,0 38 x 38 
mm 490

Vypouklé karosářské kladivo, kruhové/hranaté

• vyhlazovací kladivo s výrazně vypouklým čelem
• broušené pracovní plochy
• speciální nástrojářská ocel

140.2130 325,0 105,0 30,0 26 x 26 
mm 390

Standardní karosářské kladivo s vypouklou hlavou, malé, 
kruhové/hranaté

• vyhlazovací kladivo s plochým, hranatým čelem a kruhovým, 
mírně vypouklým čelem

• broušené pracovní plochy
• speciální nástrojářská ocel

140.2135 325,0 100,0 30,0 27 x 27 
mm 390

Špičaté karosářské kladivo z hliníku s klenutou hlavou, 
kruhové/špičaté

• k vyklepávání hliníkových karoserií
• vyhlazovací kladivo s kruhovým, mírně vypouklým čelem
• konický nos k bodově přesnému vyklepávání
• leštěný povrch
• hliník

700.1489 300,0 140,0 40,0 110
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Špičaté karosářské kladivo s rovnou hlavou, kruhové/
špičaté

• vyhlazovací kladivo s kruhovým, mírně vypouklým čelem
• konický nos k bodově přesnému vyklepávání
• broušená pracovní plocha
• speciální nástrojářská ocel

140.2137 325,0 140,0 40,0 460

Ploché špičaté karosářské kladivo z hliníku s klenutou 
hlavou, kruhové/ploché ostří

• k vyklepávání hliníkových karoserií
• vyhlazovací kladivo s kruhovým, mírně vypouklým čelem
• strana s nosem k bodově přesnému vyklepávání
• leštěný povrch
• hliník

700.1490 300,0 140,0 40,0 20,0 140

Karosářské kladivo s plochým ostřím s rovnou hlavou, 
kruhové/ploché ostří

• vyhlazovací kladivo s kruhovým, mírně vypouklým čelem
• strana s nosem k bodově přesnému vyklepávání
• broušená pracovní plocha
• speciální nástrojářská ocel

140.2136 325,0 140,0 40,0 19,0 460

Karosářské kladivo s plochým ostřím a rovnou hlavou, 
ploché/s ostřím

• vyhlazovací kladivo s kruhovým, mírně vypouklým čelem
• vypouklý nos k bodově přesnému vyklepávání
• broušená pracovní plocha
• speciální nástrojářská ocel

140.2131 325,0 140,0 40,0 19,0 460

Standardní karosářské kladivo z hliníku s vypouklou 
hlavou, kruhové/hranaté

• k vyklepávání hliníkových karoserií
• vyhlazovací kladivo s plochým, hranatým čelem a kruhovým, 
mírně vypouklým čelem

• leštěný povrch
• hliník

700.1491 300,0 100,0 40,0 38 x 38 
mm 148

Standardní karosářské kladivo s vypouklou hlavou, velké, 
kruhové/hranaté

• vyhlazovací kladivo s plochým, hranatým čelem a kruhovým, 
mírně vypouklým čelem

• broušené pracovní plochy
• speciální nástrojářská ocel

140.2134 325,0 100,0 40,0 38 x 38 
mm 490

Vyklepávací kladivo na blatníky

• vhodné k vyklepávání blatníků
• mimořádně těžké provedení
• vypouklý nos k bodově přesnému vyklepávání
• jednoduché a bezpečné použití
• broušené pracovní plochy
• násada z ořechovce
• speciální nástrojářská ocel

140.2461 380,0 220 30 x 38 
mm 35 1,31

Karosářské kladivo s drážkou

• k vyklepávání karoserií
• vysoce kvalitní provedení
• drsný pracovní povrch
• speciální nástrojářská ocel

140.2204 325,0 60,0 30 x 45 mm 330

Standardní karosářské kladivo, lehce vypouklé

• k vyklepávání karoserií
• vysoce kvalitní provedení
• broušený a lehce vypouklý pracovní povrch
• speciální nástrojářská ocel

140.2209 325,0 60,0 30 x 45 mm 330

Standardní karosářské kladivo, výrazně vypouklé

• k vyklepávání karoserií
• vysoce kvalitní provedení
• broušený a výrazně vypouklý pracovní povrch
• speciální nástrojářská ocel

140.2319 325,0 60,0 30 x 45 mm 360

Souprava karosářských vyklepávacích kladiv

• k vyklepávání karoserií
• vysoce kvalitní provedení
• optimální sestava složená z drsných a vypouklých ploch
• broušené pracovní plochy
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

140.2200 3 dílná Souprava karosářských 
vyklepávacích kladiv 1,02

Balení osahuje:

140.2204 Karosářské kladivo s drážkou, 30x45 mm 330

140.2209 Standardní karosářské kladivo, lehce 
vypouklé, 30x45 mm 330

140.2319 Standardní karosářské kladivo, výrazně 
vypouklé, 30x45 mm 360
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Souprava pro vyklepávání karoserií

• k vyklepávání karoserií
• vysoce kvalitní provedení
• včetně upínacího nářadí a nářadí na dokončovací práce
• speciální nástrojářská ocel

140.2125 3 dílná Souprava pro vyklepávání karoserií 2,04

Balení osahuje:

140.2112 Žebrované vyklepávací želízko na karoserie, 120 mm 1,13

140.2132 Rýhované karosářské kladivo, drsné, 
kruhové/hranaté, 325 mm 0,49

140.2133 Standardní karosářské kladivo, velké, 
kruhové/hranaté, 325 mm 0,42

Souprava pro vyklepávání karoserií

• k vyklepávání karoserií
• praktická sestava
• k upínání a vyhlazování karosářských plechů
• v pevném umělohmotném kufříku

140.2100 7 dílná Souprava pro vyklepávání karoserií 7,50

Balení osahuje:

140.2114 Univerzální vyklepávací želízko na karoserie, 70 mm 1,38

140.2115 Vyklepávací želízko na karoserie ve tvaru 
desetinné čárky, 130 mm 1,63

140.2116 Vystouplé vyklepávací želízko na karoserie, 60 mm 1,13

140.2119 Prstové vyklepávací želízko na karoserie, 
velké, 120 mm 1,40

140.2133 Standardní karosářské kladivo, velké, 
kruhové/hranaté, 325 mm 0,42

140.2137 Špičaté karosářské kladivo s rovnou hlavou, 325 mm 0,46

140.2139 Rýhované karosářské kladivo, jemné, 
kruhové/hranaté, 325 mm 0,49

Gumové kladivo

• DIN 5128
• s konickou zásuvnou násadou z jasanu
• hlava kladiva z tvrdého kaučuku
• s bílou pryžovou hlavou

140.1234 270 55,0 300,0 115,0 300

140.1235 500 60,0 340,0 115,0 595

140.1236 735 65,0 380,0 130,0 855

Gumové kladivo

• DIN 5128
• násada z jasanu
• hlava kladiva z tvrdého kaučuku

140.5221 300 45,0 300,0 80,0 140.5304 140.5404 340

140.5222 500 58,0 310,0 95,0 140.5305 140.5405 560

140.5223 700 63,0 345,0 112,0 140.5306 140.5405 780

Gumové kladivo

• DIN 5128
• s konickou zásuvnou násadou z jasanu
• hlava kladiva z tvrdého kaučuku

140.1230 425 60,0 340,0 110,0 525

Gumové kladivo

• DIN 5128
• sklolaminátová násada
• hlava kladiva z tvrdého kaučuku

140.1237 500 56,0 325,0 100,0 520

Šetrné kladivo bez zpětného rázu

• násada z ořechovce
• bez zpětného rázu díky ocelovému šrotu v dutině hlavy
• až o 100% vyšší účinek úderu oproti normálním šetrným 
kladivům

• netříštivé a odolné proti opotřebování
• vyměnitelné polyamidové hlavy
• pro práci šetrnou ke zdraví

140.1215 350 32,0 330,0 120,0 480

Šetrné kladivo bez zpětného rázu

• s násadou z ocelové trubky a umělohmotnou rukojetí
• bez zpětného rázu díky ocelovému šrotu v dutině hlavy
• až o 100% vyšší účinek úderu oproti normálním šetrným 
kladivům

• netříštivé a odolné proti opotřebování
• vyměnitelné polyamidové hlavy
• pro práci šetrnou ke zdraví

140.5270 360 25,0 270,0 105,0 140.5280 0,36

140.5271 480 30,0 290,0 105,0 140.5281 0,48

140.5272 590 35,0 295,0 110,0 140.5282 0,59

140.5273 850 40,0 300,0 120,0 140.5283 0,85

140.5274 990 45,0 305,0 120,0 140.5284 0,99

140.5275 1110 50,0 310,0 125,0 140.5285 1,11

140.5276 1290 55,0 325,0 135,0 140.5286 1,29

140.5277 1670 60,0 335,0 140,0 140.5287 1,67
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Nylonové kladivo

• s úderovými hlavami z pevného nylonu
• netříštivé, pevné a odolné proti opotřebování
• násada z jasanu
• ideální k vyklepávání a šetrné práci s plechem

140.5211 200 28,0 260,0 82,0 140.5301 140.5401 230

140.5212 340 35,0 300,0 95,0 140.5304 140.5404 450

Umělohmotné kladivo

• s transparentními hlavami z nárazuodolné acetylcelulózy
• vyměnitelné úderové hlavy (šroubový závit)
• násada z jasanu
• ideální k vyklepávání a šetrné práci s plechem

140.5201 200 28,0 260,0 82,0 140.5301 140.5401 210

140.5202 340 35,0 300,0 95,0 140.5304 140.5404 350

Šetrné kladivo bez zpětného rázu

• kombinovaná násada z polyuretanu a sklolaminátu
• drážkovaný povrch pro spolehlivé držení
• bez jiskření díky pryžovému potahu
• bez zpětného rázu díky pohyblivým ocelovým kuličkám v 
hlavě kladiva

• výrazně vyšší účinek úderu oproti běžným kladivům 
• pro práci šetrnou ke zdraví

140.5252 400 40,0 270,0 81,0 0,48

140.5254 560 40,0 305,0 100,0 0,64

140.5255 645 42,0 325,0 100,0 0,73

140.5256 860 50,0 342,0 118,0 0,86

140.5257 1270 56,0 355,0 118,0 1,35

140.5258 1720 65,0 370,0 135,0 1,80

Šetrné kladivo bez zpětného rázu, extra dlouhé

• kombinovaná násada z polyuretanu a sklolaminátu
• Pogumovaná rukojeť pro lepší uchopení
• bez zpětného rázu díky pohyblivým ocelovým kuličkám v 
hlavě kladiva

• výrazně vyšší účinek úderu oproti běžným kladivům 
• pro práci šetrnou ke zdraví

140.5259 5500 105,0 890,0 180,0 5,76

Nářadí ke kontrole koroze

• Ideálně vhodné ke kontrole karoserie, rámu, brzdových 
vedení, atd.

• Umělohmotné kladivo
• Včetně škrabky a zakončení s malým páčidlem

140.2129 16,0 157,0 90,0 74

Vyklepávací želízko 3 v 1

• se zaobleným, špičatým a kovadlinkovým tvarem
• ideální k opracování boulí a důlků
• s vypouklou a broušenou pracovní plochou
• leštěný povrch
• ocel

140.2105 37,0 74,0 61,5 285

140.2106 37,0 86,5 39,5 394

140.2107 42,0 74,0 95,5 590

Souprava vyklepávacích želízek 3v1

• každé želízko s jedním zaobleným, špičatým a kovadlinkovým 
tvarem

• ideální k opracování boulí a důlků
• s vypouklou a broušenou pracovní plochou
• každý tvar k dispozici v různých velikostech
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• ocel

140.2108 3 dílná Souprava vyklepávacích želízek 3v1 1,37

Balení osahuje:

140.2105 Vyklepávací želízko 3v1, 37x74 mm 285

140.2106 Vyklepávací želízko 3v1, 37x86,5 mm 394

140.2107 Vyklepávací želízko 3v1, 42x98,5 mm 590

Konturová páka na karoserie

• s černě lakovanou rukojetí
• broušené a leštěné pracovní plochy
• speciální nástrojářská ocel

140.2151 240,0 45,0 1,07
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Plochá páka na karoserie

• s černě lakovanou rukojetí
• broušené a leštěné pracovní plochy
• lehké provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2150 250,0 50,0 290

Vyklepávací lžíce

• vhodné pro karosářské práce
• široké
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

156.0507 420,0 60,0 1,82

Vyklepávací páčidlo

• vhodné pro karosářské práce
• široké, prohnuté
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

156.0506 520,0 60,0 2,24

Vyklepávací lžíce, úzká

• vhodné pro karosářské práce
• úzké
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

156.0519 270,0 30,0 620

Vyklepávací lžíce, široká

• vhodné pro karosářské práce
• široké
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

156.0520 290,0 50,0 840

Vyklepávací lžíce, dlouhá

• vhodné pro karosářské práce
• široké a dlouhé
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

156.0529 390,0 55,0 1,26

Zkosené vyklepávací želízko na karoserie

• s plochou, vypouklou a broušenou pracovní plochou
• leštěný povrch

140.2110 105,0 60,0 670

Prstové vyklepávací želízko na karoserie, malé

• s plochou, vypouklou a broušenou pracovní plochou
• leštěný povrch
• úzké provedení

140.2111 115,0 55,0 960

Žebrované vyklepávací želízko na karoserie

• vypouklá pracovní plocha
• k natahování rýhovaným povrchem
• červeně lakovaný rýhovaný povrch
• leštěný povrch

140.2112 120,0 58,0 1,13

Hliníkové vyklepávací želízko na karoserie, tvar desetinné 
čárky

• k vyklepávání hliníkových karoserií
• horní broušená plocha vypouklá na všechny strany
• univerzální použití
• leštěný povrch
• hliník

140.2477 135,0 60,0 350

Vyklepávací želízko na karoserie, tvar desetinné čárky

• horní broušená plocha vypouklá na všechny strany
• leštěný povrch

140.2115 130,0 59,0 1,63

Hliníkové vyklepávací želízko na karoserie, vystouplé

• k vyklepávání hliníkových karoserií
• horní broušená plocha vypouklá na všechny strany
• univerzální použití
• leštěný povrch
• hliník

140.2476 75,0 30,0 186
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Vystouplé vyklepávací želízko na karoserie

• horní broušená plocha vypouklá na všechny strany

140.2116 60,0 80,0 1,13

Vyklepávací želízko na karoserie ve tvaru kovadlinky

• vypouklé a broušené pracovní plochy
• leštěný povrch

140.2117 130,0 65,0 120,0 3,66

Vyklepávací želízko na karoserie, malá kovadlinka

• vypouklé a broušené pracovní plochy
• leštěný povrch

140.2103 125,0 54,0 750

Vyklepávací želízko na karoserie, velká kovadlinka

• vypouklé a broušené pracovní plochy
• leštěný povrch

140.2104 125,0 1,20

Klenuté vyklepávací želízko na karoserie

• s lehce vypouklou a broušenou pracovní plochou
• leštěný povrch

140.2118 60,0 80,0 1,47

Hliníkové vyklepávací želízko na karoserie, prstové

• k vyklepávání hliníkových karoserií
• horní broušená plocha vypouklá na všechny strany
• univerzální použití
• leštěný povrch
• hliník

140.2479 102,0 58,0 265

Prstové vyklepávací želízko na karoserie, velké

• s plochou, vypouklou a broušenou pracovní plochou
• leštěný povrch

140.2119 120,0 58,0 1,40

Obrysové vyklepávací želízko na karoserie

• s plochou, vypouklou a broušenou pracovní plochou
• leštěný povrch

140.2120 120,0 58,0 1,63

Dvojité vyklepávací želízko na karoserie

• kovadlinkový tvar
• s vypouklou a broušenou pracovní plochou
• leštěný povrch

140.2113 59,5 53,0 1,38

Hliníkové vyklepávací želízko na karoserie, univerzální

• k vyklepávání hliníkových karoserií
• ocelová ruční opěrka
• s vypouklou a broušenou pracovní plochou
• univerzální použití
• leštěný povrch
• hliník

140.2478 70,0 65,0 210

Vyklepávací želízko na karoserie, univerzální

• ocelová ruční opěrka
• s vypouklou a broušenou pracovní plochou
• univerzální použití
• leštěný povrch

140.2114 70,0 85,0 1,38

Karosářská babka

• tvar cívky
• leštěný povrch

140.2101 55,0 55,0 740
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Karosářská babka – klín

• klínový tvar
• leštěný povrch

140.2102 111,0 62,0 27,0 840

Rovnací nářadí na přehyby

• vhodné na rovnání karosářských plechů
• důležitá pomůcka pro lícování
• drážka pro boční rovnání
• možnost extrémního zatížení
• speciální umělá hmota

140.2141 270,0 40,0 180

Překládací nářadí, půlkruhové

• vhodné na rovnání karosářských plechů
• přesná práce s profilovými plechy
• narovnání zakřivených částí
• možnost extrémního zatížení
• speciální umělá hmota

140.2142 280,0 90,0 220

Kruhové želízko

• vhodné na rovnání karosářských plechů
• pevný hrot
• snadná manipulace
• robustní provedení
• možnost extrémního zatížení
• speciální umělá hmota

140.2146 180,0 1,60

Babka, plochá a vypouklá

• vhodné na rovnání karosářských plechů
• ideální k přidržení
• robustní provedení
• možnost extrémního zatížení
• speciální umělá hmota

140.2163 190,0 50,0 320

Rovnací nářadí na hrany

• vhodné na rovnání karosářských plechů
• vhodné k vyrovnání hran 
• robustní provedení
• možnost extrémního zatížení
• speciální umělá hmota

140.2149 280,0 100,0 200

Rovnací špalek s profilem

• vhodné na rovnání karosářských plechů
• na vypouklé tvary
• pro velké plochy
• možnost extrémního zatížení
• speciální umělá hmota

140.2144 360,0 60,0 1,28

Umělohmotný rovnací špalík, malý

• vhodné na rovnání karosářských plechů
• optimální přidržení
• pro úzká místa
• robustní provedení
• speciální umělá hmota

140.2164 65,0 75,0 40,0 400

Umělohmotný rovnací špalík, velký

• vhodné na rovnání karosářských plechů
• optimální přidržení
• robustní provedení
• speciální umělá hmota

140.2167 120,0 75,0 40,0 700
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KAROSÁŘSKÉ PILNÍKY
KAROSFEILE

Karosářský pilník

• s madlem pro bezpečné ovládání jednou rukou
• ploché použití
• oboustranně ozubený list
• včetně listu
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

140.3010 1 Jednoduchý 
sek

490,0 35,0 140.3013 640

140.3011 1 Křížový sek 490,0 35,0 140.3014 640

140.3012 3 Křížový sek 490,0 35,0 140.3015 640

Držák listu karosářského pilníku

• s rukojetí a hlavicí pro jistou obsluhu oběma rukama
• ploché použití
• vhodné na pilové listy – radiální a šikmé ozubení
• ze dřeva

140.3016 525,0 25,0 350

List karosářského pilníku

• DIN 7264, tvar A
• ploché
• frézovaný, šikmé ozubení
• vhodné pro držák listů karosářských pilníků 140.3016

161.0017 1 350,0 35,0 250

161.0018 2 350,0 35,0 250

161.0019 3 350,0 35,0 250

List karosářského pilníku

• DIN 7264, tvar A
• ploché
• frézovaný, radiální ozubení
• vhodné pro držák listů karosářských pilníků 140.3016

161.0021 1 350,0 35,0 262

161.0022 2 350,0 35,0 262

Držák listu karosářského pilníku

• s rukojetí a hlavicí pro jistou obsluhu oběma rukama
• půlkruhové použití
• vhodné na pilové listy – půlkruhové (duté)
• ze dřeva

140.3017 525,0 25,0 277

List karosářského pilníku

• DIN 7264, tvar f
• půlkruhový (dutý)
• půlkruhový, s radiálním ozubením
• vhodné pro držák listů karosářských pilníků 140.3017

161.0023 1 350,0 30,0 250

Pilník na karoserie, s možností přestavení

• s rukojetí a hlavicí pro jistou obsluhu oběma rukama
• pro rovné a zakřivené použití
• oboustranně ozubený list
• včetně listu – radiální, 10 zubů
• hliník

140.3090 350,0 34,0 140.3091 140.3092 770

Flexibilní držák brusného papíru s pryžovou kontaktní 
plochou

• systém rychloupínání k přidržení brusného papíru
• pryžová podložka pro pevné usazení brusného papíru
• velmi elastické
• přizpůsobení tvaru karoserie
• ergonomické dřevěné rukojeti

140.3019 400,0 70,0 440

DĚROVACÍ, TVAROVACÍ A FALCOVACÍ KLEŠTĚ
LOABFAZA

Falcovací kleště

• k drážkování plechů
• rovné provedení
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• litina

222.1601 280,0 52,0 660

Falcovací kleště

• k drážkování plechů
• čelisti zahnuté o 45°
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• litina

222.1602 260,0 52,0 670

Falcovací kleště

• k drážkování plechů
• čelisti zahnuté o 90°
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• litina

222.1603 260,0 52,0 760
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Tvarovací minikleště

• samootevírací
• k tvarování plechů a karosářských dílů
• maximální tloušťka materiálu 1 mm
• mimořádně vhodné na úzké hrany plechů, klenby a oblouky
• nízké nároky na sílu
• tvrzené tvarovací čelisti
• speciální nástrojářská ocel

118.0056 220,0 13,0 900

Tvarovací kleště

• samootevírací
• k tvarování plechů a karosářských dílů
• maximální tloušťka materiálu 1 mm
• nízké nároky na sílu
• tvrzené tvarovací čelisti
• speciální nástrojářská ocel

118.0058 280,0 13,0 1,00

Děrovací kleště

• samootevírací
• k děrování rovných a fazetovaných plechů
• maximální tloušťka materiálu 1,25 mm
• rozpětí až 40,0 mm
• průměr otvoru 5 mm
• nízké nároky na sílu
• speciální nástrojářská ocel

118.0057 300,0 max. 5 mm 1,00

Děrovací a tvarovací kleště

• samootevírací
• rychlá přestavba díky pouhému otočení hlavy
• k tvarování a děrování plechů a karosářských dílů
• děrování materiálů s tloušťkou až 1,25 mm
• průměr otvoru 5 mm
• nízké nároky na sílu
• speciální nástrojářská ocel

118.0055 285,0 13,0 max. 5 mm 1,23

Souprava děrovacích kleští

• ideálně vhodné k obrábění plechů
• enormní razicí síla díky pákovému mechanismu
• nastavení pracovní hloubky až na 47 mm
• sedm různých děrovadel s kontradržákem (2,38–7,14 mm)
• snadné přestavení  
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• tělo kleští z kovového odlitku
• v pevném umělohmotném kufříku

118.0105 16 
dílná Souprava děrovacích kleští 1,33

Balení osahuje:

118.0106 Děrovací kleště 1,02

118.0107 Děrovadlo, 2,38 mm 0,01

118.0108 Děrovadlo, 3,18 mm 0,01

118.0109 Děrovadlo, 3,97 mm 0,01

118.0110 Děrovadlo, 4,76 mm 0,01

118.0111 Děrovadlo, 5,56 mm 0,01

118.0112 Děrovadlo, 6,35 mm 0,01

118.0113 Děrovadlo, 7,14 mm 0,01

118.0114 Kontradržák, 2,38 mm 0,01

118.0115 Kontradržák, 3,18 mm 0,01

118.0116 Kontradržák, 3,97 mm 0,01

118.0117 Kontradržák, 4,76 mm 0,01

118.0121 Kontradržák, 5,56 mm 0,01

118.0122 Kontradržák, 6,35 mm 0,01

118.0123 Kontradržák, 7,14 mm 0,01

118.0126 Montážní nářadí 0,01

Pneumatické děrovací a tvarovací kleště

• samootevírací
• k tvarování a děrování plechů a karosářských dílů
• tvarování a děrování – max. tloušťka materiálu 1,5 mm
• průměr otvoru 5 mm
• nízké nároky na sílu
• pogumovaná rukojeť
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje:
Šířka drážky: 22 mm

Hloubka drážky: 12 mm

Spotřeba vzduchu: 113 l/min

Provozní tlak: 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"

515.1295 250,0 55,0 1,30

VYSTŘIHOVAČE A NŮŽKY NA PLECH
BLEKNASAEGSCHER

Posuvné nůžky na plech

• řez bez otřepů
• bez deformování plechu
• čisté hrany po řezání
• se zajišťovací zarážkou
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• řezání plechů s tloušťkou až 1,2 mm
• ideální také na hliník, měď a umělou hmotu
• speciální nástrojářská ocel

140.2175 1,2 14,0 265,0 3,0 140.2175-1 460
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Ideální nůžky, pravořezné

• pravořezné
• s pružinou
• indukčně tvrzené přesné ostří
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• stříhání ocelového plechu s max. tloušťkou 1,2 mm, ušlechtilé 
ocele s max. tloušťkou 0,7 mm

• speciální nástrojářská ocel

118.0145 1,2 (0,7) 280,0 38,0 630

Ideální nůžky, levořezné

• levořezný
• s pružinou
• indukčně tvrzené přesné ostří
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• stříhání ocelového plechu s max. tloušťkou 1,2 mm, ušlechtilé 
ocele s max. tloušťkou 0,7 mm

• speciální nástrojářská ocel

118.0146 1,2 (0,7) 280,0 38,0 540

Nůžky na otvory, pravořezné

• pravořezné
• indukčně tvrzené přesné ostří
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• stříhání ocelového plechu s max. tloušťkou 1,2 mm, ušlechtilé 
ocele s max. tloušťkou 0,7 mm

• speciální nástrojářská ocel

118.0147 1,2 (0,7) 250,0 42 455

Nůžky na otvory, levořezné

• levořezný
• indukčně tvrzené přesné ostří
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• stříhání ocelového plechu s max. tloušťkou 1,2 mm, ušlechtilé 
ocele s max. tloušťkou 0,7 mm

• speciální nástrojářská ocel

118.0148 1,2 (0,7) 250,0 42 455

Průběžné nůžky „Pelikánky“

• pravořezné
• s pružinou
• indukčně tvrzené přesné ostří
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• stříhání ocelového plechu s max. tloušťkou 1,2 mm, ušlechtilé 
ocele s max. tloušťkou 0,7 mm

• speciální nástrojářská ocel

118.0149 1,2 (0,7) 305,0 73,5 465

Mininůžky na plech, rovný řez

• rovný řez
• optimální pro zakřivený řez
• samootevírací rukojeť
• s pružinou uvnitř
• se zajišťovací zarážkou
• indukčně tvrzené přesné ostří
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• řezání jakostní oceli až 1,2 mm
• speciální nástrojářská ocel

118.0152 1,2 10,0 20,0 180,0 20,0 300

Mininůžky na plech, pravořezné

• pravořezné
• optimální pro zakřivený řez
• samootevírací rukojeť
• s pružinou uvnitř
• se zajišťovací zarážkou
• indukčně tvrzené přesné ostří
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• řezání jakostní oceli až 1,2 mm
• speciální nástrojářská ocel

118.0151 1,2 17,0 33,0 180,0 20,0 300

Mininůžky na plech, levořezné

• levořezný
• optimální pro zakřivený řez
• samootevírací rukojeť
• s pružinou uvnitř
• se zajišťovací zarážkou
• indukčně tvrzené přesné ostří
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• řezání jakostní oceli až 1,2 mm
• speciální nástrojářská ocel

118.0153 1,2 20,0 25,0 180,0 20,0 300

Souprava mininůžek na plech

• samootevírací rukojeť
• s pružinou uvnitř
• se zajišťovací zarážkou
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• úspora síly 25%
• levořezné, pravořezné a rovné
• hladké čepele
• indukčně tvrzené přesné ostří
• řezání jakostní oceli až 1,2 mm
• slitina chromu a molybdenu

118.0150 3 dílná Souprava mininůžek na plech 800
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Nůžky na stříhání plechu s páčkou, rovný střih

• rovný řez
• samootevírací rukojeť
• ozubené čepele
• s pružinou uvnitř
• se zajišťovací zarážkou
• včetně otvoru pro zavěšení
• indukčně tvrzené přesné ostří
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• stříhání ocelového plechu s max. tloušťkou 1,2 mm, ušlechtilé 
ocele s max. tloušťkou 0,7 mm

• speciální nástrojářská ocel

118.0051 1,2 (0,7) 20,0 19,0 250,0 45,0 400

Nůžky na stříhání plechu s páčkou, pravořezné

• pravořezné
• samootevírací rukojeť
• ozubené čepele
• s pružinou uvnitř
• se zajišťovací zarážkou
• včetně otvoru pro zavěšení
• indukčně tvrzené přesné ostří
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• stříhání ocelového plechu s max. tloušťkou 1,2 mm, ušlechtilé 
ocele s max. tloušťkou 0,7 mm

• speciální nástrojářská ocel

118.0052 1,2 (0,7) 18,0 21,0 240,0 42,0 400

Nůžky na stříhání plechu s páčkou, levořezné

• levořezný
• samootevírací rukojeť
• ozubené čepele
• s pružinou uvnitř
• se zajišťovací zarážkou
• včetně otvoru pro zavěšení
• indukčně tvrzené přesné ostří
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• stříhání ocelového plechu s max. tloušťkou 1,2 mm, ušlechtilé 
ocele s max. tloušťkou 0,7 mm

• speciální nástrojářská ocel

118.0053 1,2 (0,7) 17,0 26,0 240,0 44,0 400

Souprava nůžek na stříhání plechu s páčkou

• samootevírací rukojeť
• ozubené čepele
• s pružinou uvnitř
• se zajišťovací zarážkou
• včetně otvoru pro zavěšení
• indukčně tvrzené přesné ostří
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• stříhání ocelového plechu s max. tloušťkou 1,2 mm, ušlechtilé 
ocele s max. tloušťkou 0,7 mm

• speciální nástrojářská ocel

118.0050 3 dílná Souprava nůžek na stříhání plechu 
s páčkou 1,20

Vibrační nůžky na plech s pákovým převodem, 
pravořezné

• pravořezné
• samootevírací rukojeť
• ozubené čepele
• s pružinou uvnitř
• se zajišťovací zarážkou
• včetně otvoru pro zavěšení
• indukčně tvrzené přesné ostří
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• stříhání ocelového plechu s max. tloušťkou 1,5 mm, ušlechtilé 
ocele s max. tloušťkou 1,0 mm

• speciální nástrojářská ocel

118.0045 vpravo 1,5 (1,0) 30,0 50,0 260,0 40,0 380

Vibrační nůžky na plech s pákovým převodem, levořezné

• levořezný
• samootevírací rukojeť
• ozubené čepele
• s pružinou uvnitř
• se zajišťovací zarážkou
• včetně otvoru pro zavěšení
• indukčně tvrzené přesné ostří
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• stříhání ocelového plechu s max. tloušťkou 1,5 mm, ušlechtilé 
ocele s max. tloušťkou 1,0 mm

• speciální nástrojářská ocel

118.0046 vlevo 1,5 (1,0) 30,0 50,0 260,0 40,0 380

Ruční pákové nůžky na plech

• vhodné na rovné a kruhové stříhání
• stříhání téměř všech materiálů s max. tloušťkou 1,5 mm
• snadné stříhání vnějších a vnitřním poloměrů, obrysů, křivek, 
úhlů, atd.

• bez deformace materiálu
• bezproblémové stříhání dlouhých, rovných obrobků
• délka řezu asi 190 mm
• samoostřící se speciálním nožem, bez přeostřování
• včetně držáku na pracovní stůl

Oblasti použití: ocel, měď, hliník, mosaz, jakostní ocel, atd.

118.0144 250,0 1,5 4,50

PILY NA PLECH
BLESAE

Malá karosářská pneumatická přímočará pila SlimPOWER

• odvod vzduchu hadicí směrem dozadu
• pro jednoruční ovládání
• pro práci na karosářských dílech, sloupcích a profilech
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• vhodné pro malé poloměry řezání
• s plynulou regulací rychlosti
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Zdvih: 7,9 mm

Počet zdvihových otáček: 6 000 zdvihů/min.

Výkon: 186 Watt

Vibrační zrychlení: < 28,8 m/s²

Hladina zvukového tlaku: 90,3 dbA

Hladina akustického výkonu: 101,3 dbA

Spotřeba vzduchu: 240 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5545 36,0 170,0 129.3740-129.3746 500



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i33

List pro děrovky

• flexibilní a pevný
• Ideální na barevné kovy, nerezavějící ocel, plechovou ocel, 
karosářské plechy, lisovací hmoty a resopal

Oblasti použití: Ober, KS, Pneutec, CP, KS 515.3000 a 
515.3200

129.3740 80 32 1,0 100,0 5 30

129.3742 60 24 1,0 100,0 5 30

129.3744 45 18 1,0 100,0 5 30

129.3746 35 14 2,0 100,0 5 30

List pro děrovky

• flexibilní a pevný
• Ideální na barevné kovy, nerezavějící ocel, plechovou ocel, 
karosářské plechy, lisovací hmoty a resopal

Oblasti použití: SIG a Flex

129.3750 80 32 0,7 100,0 5 20

129.3752 60 24 1,0 100,0 5 20

129.3754 45 18 1,4 100,0 5 20

129.3756 35 14 1,8 100,0 5 20

KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ
CRIPZA

Souprava karosářských minisvěrek

• ideálně vhodné k přípravě před svařováním karosářských 
plechů

• nastavitelná velikost pro různé tloušťky plechů
• použití i v omezených prostorových podmínkách, například v 
podbězích kol, okenních otvorech, motorovém prostoru, atd.

• sklápěcí upínací čelisti
• nastavení přítlaku křídlatou maticí
• upínací délka 0–7 mm
• přesné zarovnání a nastavení do požadované polohy

115.1105 4 dílná Souprava karosářských minisvěrek 315

Balení osahuje:

X

115.1106 4 Karosářské minisvěrky 78

Skřipcové kleště Micro

• vhodné pro práci v omezených prostorových podmínkách
• vedení pohyblivé čelisti po přímce
• mosazný šroub pro jemné nastavení
• uvolňovací páka pro upevnění kolenové páky
• vhodné na opravy hliníku
• odolné proti rozstřikům při svařování
• jednoruční ovládání
• slitina hliníku

115.1026 0 - 12,0 92,0 120

Držák skřipcových kleští

• alternativa ke svěráku
• pro lehčí práce
• k přišroubování na dílenské stoly, pracovní stoly, atd.

115.2072 91,0 84,0 24,3 300

Skřipcové kleště

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• k držení při svařování
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1031 0-50 140,0 19,3 180

115.1032 0-55 175,0 24,0 340

115.1033 0-60 220,0 27,5 520

Skřipcové kleště Power

• kované čelisti
• zamezuje sklouznutí i při velkém zatížení
• promyšlené ozubení čelistí
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• k držení při svařování
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1196 0-40 175,0 30,0 400

115.1197 0-50 220,0 37,0 600

Skřipcové kleště s páčkou pro rychlé uvolnění

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• k držení při svařování
• páčka pro rychlé uvolnění
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu
• s rukojetí z dvousložkového materiálu

115.2031 0-30 125,0 21,0 300

115.2032 0-40 175,0 27,0 390

115.2033 0-55 225,0 30,0 600
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Skřipcové kleště s velkým rozevřením

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• k držení při svařování
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1506 0-64 235,0 50,0 600

Skřipcové kleště s velkým rozevřením a páčkou pro 
rychlé uvolnění

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• k držení při svařování
• páčka pro rychlé uvolnění
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu
• s rukojetí z dvousložkového materiálu

115.2006 0-65 230,0 51,0 620

Skřipcové kleště, rovné čelisti

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• k držení při svařování
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny

115.1501 0-28,5 175,0 27,0 370

115.1502 0-45,5 225,0 30,0 600

Skřipcové kleště s páčkou pro rychlé uvolnění, rovné 
čelisti

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• k držení při svařování
• páčka pro rychlé uvolnění
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu
• s rukojetí z dvousložkového materiálu

115.3011 0-40 175,0 25,0 400

115.3012 0-50 250,0 30,0 600

Skřipcové kleště, V čelisti

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• k držení při svařování
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1151 0-25 185,0 24,0 400

115.1152 0-32 225,0 27,5 600

Kleště na uvolnění svorek, trubková vedení

• kované čelisti
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• šestihranná matice pro spolehlivou aretaci
• k odpojení potrubního vedení
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1504 0-30,5 175,0 29,5 360
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Kleště na uvolnění svorek, trubková vedení

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• k odpojení potrubního vedení
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1505 0-86 255,0 118,0 500

Skřipcové kleště s otvorem, s oddělovačem drátů

• ke spolehlivému uchopení matic a hlav šroubů
• tříbodová kontaktní plocha pro zamezení sklouznutí a 
zaoblení

• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• dobré přizpůsobení příslušným kontaktním plochám
• s funkcí řezání drátů
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1175 11-19 175,0 370

115.1176 16-27 240,0 700

Skřipcové kleště s řetězem

• k přidržení a upínání různých profilů
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• dobré přizpůsobení příslušným kontaktním plochám
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1171 150,0 220,0 115.1172 755

Skřipcové kleště, dlouhé čelisti

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• k držení při svařování
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1177 0-25 125,0 35 110

115.1034 0-35 150,0 45,0 180

115.1035 0-45 210,0 65,0 340

Skřipcové kleště s dlouhými čelistmi a páčkou pro rychlé 
uvolnění

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• k držení při svařování
• páčka pro rychlé uvolnění
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu
• s rukojetí z dvousložkového materiálu

115.2034 0-45 170,0 45,0 300

115.2035 0-60 205,0 53,0 500

Skřipcové kleště s plochými čelistmi a velkým rozevřením

• kované čelisti
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• k upínání plochých a přehýbaných plechů
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1076 0-50 80,0 40,0 210,0 465

115.1077 0-55 80,0 45,0 250,0 675

Skřipcové kleště s plochými čelistmi a velkým 
rozevřením, páčka pro rychlé uvolnění

• kované čelisti
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• k upínání plochých a přehýbaných plechů
• páčka pro rychlé uvolnění
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu
• s rukojetí z dvousložkového materiálu

115.2076 0-40 45,0 205,0 80,0 600

115.2077 0-55 45,0 250,0 80,0 800

Svařovací skřipcové kleště

• čelisti z temperované litiny
• možnost vysázení fixačních svarových bodů
• páčka pro rychlé uvolnění
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• k držení a slícování plechů a profilů
• se zajišťovací zarážkou
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1078 0-45 70,0 220,0 600

115.1079 0-55 70,0 260,0 780

Svařovací skřipcové kleště s páčkou pro rychlé uvolnění

• čelisti z temperované litiny
• možnost vysázení fixačních svarových bodů
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• k držení a slícování plechů a profilů
• se zajišťovací zarážkou
• páčka pro rychlé uvolnění
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu
• s rukojetí z dvousložkového materiálu

115.2078 0-45 70,0 220,0 710

115.2079 0-65 70,0 260,0 875
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Svařovací skřipcové kleště na svěrky

• půlkruhové kované čelisti
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• na profilované rozměrné konstrukční díly
• dobré přizpůsobení příslušným kontaktním plochám
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1070 0-35 40,0 170,0 240

Skřipcové kleště se svařovací svorkou, extra dlouhé

• kulaté kované čelisti
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• na profilované rozměrné konstrukční díly
• velká upínací hloubka na čelní plechy a zadní panely 
karoserie

• dobré přizpůsobení příslušným kontaktním plochám
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1072 0-270 250,0 450,0 1,18

Svařovací skřipcové kleště na svěrky

• velký rozsah překrytí
• kulaté kované čelisti
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• na profilované rozměrné konstrukční díly
• dobré přizpůsobení příslušným kontaktním plochám
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1071 0-100 90,0 270,0 780

Svařovací skřipcové kleště na svěrky, extra dlouhé

• kulaté kované čelisti
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• na profilované rozměrné konstrukční díly
• velká upínací hloubka na čelní plechy a zadní panely 
karoserie

• dobré přizpůsobení příslušným kontaktním plochám
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.0573 0-295 415,0 610,0 1,50

Svařovací skřipcové kleště na svěrky s páčkou pro rychlé 
uvolnění

• velký rozsah překrytí
• kulaté kované čelisti
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• na profilované rozměrné konstrukční díly
• dobré přizpůsobení příslušným kontaktním plochám
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu
• s rukojetí z dvousložkového materiálu

115.2008 0-45 45,0 165,0 300

115.2009 0-90 85,0 280,0 900

Skřipcové kleště s pohyblivými upínacími čelistmi a 
svařovací svorkou

• ploché kované čelisti
• pohyblivé upínací čelisti
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• na profilované rozměrné konstrukční díly
• dobré přizpůsobení příslušným kontaktním plochám
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu

115.1178 0-25 25,0 125,0 0,15

115.1073 0-35 40,0 170,0 0,24

115.1074 0-100 70,0 285,0 0,78

115.1075 0-270 240,0 420,0 1,25

115.0570 0-420 395,0 610,0 1,54
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Skřipcové kleště s pohyblivými upínacími čelistmi a 
svařovací svorkou

• ploché kované čelisti
• pohyblivé upínací čelisti
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• na profilované rozměrné konstrukční díly
• dobré přizpůsobení příslušným kontaktním plochám
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklováno
• slitina chromu a molybdenu
• s rukojetí z dvousložkového materiálu

115.2013 0-30 40,0 175,0 0,30

115.2014 0-85 75,0 290,0 0,85

Svařovací skřipcové kleště

• na plechy kladené přes sebe
• čelisti ze speciální ocele
• se zajišťovací zarážkou
• páčka pro rychlé uvolnění
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• ideálně vhodné k bodovému svařování
• poniklovaná rukojeť
• slitina chromu a molybdenu

115.1080 0-20 56,0 205,0 548

Svařovací skřipcové kleště

• na koncové plechy kladené přes sebe
• čelisti ze speciální ocele
• se zajišťovací zarážkou
• páčka pro rychlé uvolnění
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• ideálně vhodné k zalícování karosářských dílů
• poniklovaná rukojeť
• slitina chromu a molybdenu

115.1081 0-20 39,0 230,0 568

Svařovací skřipcové kleště

• na koncové plechy kladené k sobě
• čelisti ze speciální ocele
• se zajišťovací zarážkou
• páčka pro rychlé uvolnění
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• k děrovému svařování mezi čelistmi
• vhodné také na U-profily
• poniklovaná rukojeť
• slitina chromu a molybdenu

115.1082 0-15 26,0 215,0 562

Svařovací skřipcové kleště

• na plechy s přehybem kladené přes sebe
• čelisti ze speciální ocele
• se zajišťovací zarážkou
• páčka pro rychlé uvolnění
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• ideálně vhodné ke svařování v přehybu
• vhodné také na U-profily
• poniklovaná rukojeť
• slitina chromu a molybdenu

115.1083 0-20 30,0 210,0 509

Svařovací skřipcové kleště

• na plechy kladené přes sebe
• tenké provedení
• čelisti ze speciální ocele
• se zajišťovací zarážkou
• páčka pro rychlé uvolnění
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• k pravoúhlému sevření v přehybu
• možné použití v náročných podmínkách
• poniklovaná rukojeť
• slitina chromu a molybdenu

115.1084 0-16 30,0 195,0 488

Souprava svařovacích skřipcových kleští

• na plechy kladené přes sebe
• mimořádně tenká konstrukce
• čelisti ze speciální ocele
• se zajišťovací zarážkou
• páčka pro rychlé uvolnění
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• k pravoúhlému sevření v přehybu
• možnost použití v omezených prostorových podmínkách
• k děrovému svařování mezi čelistmi
• vhodné také pro profily U
• ideálně vhodné k bodovému svařování
• poniklovaná rukojeť
• slitina chromu a molybdenu

115.1085 5 dílná Souprava svařovacích skřipcových 
kleští 2,62

Balení osahuje:

115.1080 Svařovací skřipcové kleště, 205 mm 548

115.1081 Svařovací skřipcové kleště, 230 mm 568

115.1082 Svařovací skřipcové kleště, 215 mm 562

115.1083 Svařovací skřipcové kleště, 210 mm 509

115.1084 Svařovací skřipcové kleště, 195 mm 488

Svařovací skřipcové kleště

• ploché kované čelisti
• pohyblivé upínací čelisti
• ozubené provedení
• bez přilepení k elektrodě
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• dobré přizpůsobení příslušným kontaktním plochám
• upínací čelisti z měděné slitiny
• bez rizika roztažení ani při největším zatížení
• uvolňovací páka pod stálým tlakem pružiny
• poniklovaná rukojeť
• slitina chromu a molybdenu

115.1180 0-70 85,0 240,0 500
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NÝTOVACÍ NÁŘADÍ
NIETWKZ

Souprava kleští na plastové nýty s nýty

• vhodné pro umělohmotné nýty
• úzká hlava kleští
• vhodné k použití na obtížně přístupných místech
• nýtovací hlava zahnutá o 90°
• s gumovou rukojetí
• včetně 40 umělohmotných nýtů
• tělo z kovového tlakového odlitku

umělohmotné nýty: 5,0x15,8 - 5,0x17,2 - 6,3x25,2 - 6,6x17,2 
mm

150.9650 41 
dílná

Souprava kleští na plastové nýty 
s nýty 760

Balení osahuje:

150.9651 Umělohmotné nýtovací kleště 580

150.9652 Náhradní nýty, balení 10 ks, 17,2x6,6 mm 20

150.9653 Náhradní nýty, balení 10 ks, 25,2x6,3 mm 22

150.9654 Náhradní nýty, balení 10 ks, 17,2x5 mm 15

150.9655 Náhradní nýty, balení 10 ks, 15,8x5 mm 16

Standardní ruční kleště na nýty

• vhodné na slepé nýty
• včetně čtyř výměnných hubic
• zásobník a klíče v těle kleští
• úzká hlava kleští
• s bezpečnostní pojistkou na konci rukojeti
• s gumovou rukojetí
• tělo z kovového tlakového odlitku

Slepé nýty: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

150.9510 21,0 270,0 920

Souprava standardních ručních kleští na nýty

• vhodné na slepé nýty
• čtyři výměnné hubice
• zásobník a klíče v těle kleští
• včetně 200 slepých nýtů
• s gumovou rukojetí
• tělo z kovového tlakového odlitku

Slepé nýty: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

150.9520 205 
dílná

Souprava standardních ručních 
kleští na nýty 1,25

Ruční kleště na nýty

• vhodné na slepé nýty
• otočná hlava v rozsahu 360°
• pro obtížně přístupná místa
• úzká hlava kleští
• s bezpečnostní pojistkou na konci rukojeti
• včetně čtyř výměnných hubic
• tělo z kovového tlakového odlitku

Slepé nýty: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

150.9540 21,0 290,0 70,0 751

Univerzální ruční kleště na nýty s otočnou hlavou

• vhodné na slepé nýty
• otočná hlava v rozsahu 360°
• pro obtížně přístupná místa
• tělo z kovového tlakového odlitku

Slepé nýty: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

150.9619 290,0 500

Souprava univerzálních ručních kleští na nýty

• Vhodné na slepé nýty, matice slepých nýtů a duté kovové 
kolíky

• otočná hlava v rozsahu 360°
• pro obtížně přístupná místa
• se čtyřmi výměnnými hubicemi a tažnými trny s maticemi se 
zářezy

• tělo z kovového tlakového odlitku

Slepé nýty: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm 
Matice nýtů: M3 - M4 - M5 - M6
Pro duté kovové kolíky: 3,0–6,0 mm

150.9610 10 
dílná

Souprava univerzálních ručních 
kleští na nýty 1,96

Balení osahuje:

150.9570 Hubice pro kleště na nýty, 2,4 mm 10

150.9571 Hubice pro kleště na nýty, 3,2 mm 10

150.9572 Hubice pro kleště na nýty, 4,0 mm 10

150.9573 Hubice pro kleště na nýty, 4,8 mm 10

150.9613 Tažný trn s nýtovací maticí pro kleště na nýty, 150.9610, M3 30

150.9614 Tažný trn s nýtovací maticí pro kleště na nýty, 150.9610, M4 30

150.9615 Tažný trn s nýtovací maticí pro kleště na 
nýty, 150.9610, M5 30

150.9616 Tažný trn s nýtovací maticí pro kleště na 
nýty, 150.9610, M6 30

150.9619 Ruční kleště na nýty, otočná hlava 360° 500

150.9620 Hlava na kotvicí nýty, pro 150.9610 160

Ruční kleště na nýty s dlouhými rameny

• vhodné na slepé nýty
• včetně čtyř výměnných hubic
• extra dlouhá ramena páky
• vysoký přenos síly
• zásobník a klíče v těle kleští
• s gumovou rukojetí
• tělo z kovového tlakového odlitku

Slepé nýty: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

150.9530 21,0 410,0 59,0 1,50
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Ruční kleště na nýty s dlouhými raménky, na závitová 
pouzdra

• vhodné na závitová pouzdra
• včetně čtyř výměnných závitových trnů a hubic
• extra dlouhá ramena páky
• vysoký přenos síly
• vhodné na pouzdra z hliníku, oceli a jakostní oceli
• s gumovou rukojetí
• tělo z kovového tlakového odlitku

Oblasti použití: na závitová pouzdra 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

150.9660 10 
dílná

Ruční kleště na nýty s dlouhými 
raménky, na závitová pouzdra 1,60

Balení osahuje:

150.9661 Ruční kleště na nýty s dlouhými rameny 1,29

150.9662 Závitový trn, M5 0,04

150.9663 Hubice pro kleště na nýty, M5 0,03

150.9664 Závitový trn, M6 0,04

150.9665 Hubice pro kleště na nýty, M6 0,03

150.9666 Závitový trn, M8 0,04

150.9667 Hubice pro kleště na nýty, M8 0,03

150.9668 Závitový trn, M10 0,03

150.9669 Hubice pro kleště na nýty, M10 0,03

150.9670 Klíč na závitové trny, 10 mm 0,01

Univerzální kleště na nýty

• Vhodné na slepé nýty, matice slepých nýtů a duté kovové 
kolíky

• výklopná ramena v případě potřeby větší síly
• zásobník na hubice ve vyklápěcí rukojeti
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• tělo z kovového tlakového odlitku

Slepé nýty: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm

150.9633 30,0 510,0 45,0 1,60

Souprava univerzálních kleští na nýty

• Vhodné na slepé nýty, matice slepých nýtů a duté kovové 
kolíky

• výklopná ramena v případě potřeby větší síly
• zásobník na hubice ve vyklápěcí rukojeti
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• tělo z kovového tlakového odlitku

Slepé nýty: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm 
Matice nýtů: M4 - M5 - M6 - M8 - M10

150.9630 17 
dílná

Souprava univerzálních kleští 
na nýty 2,67

Balení osahuje:

150.9570 Hubice pro kleště na nýty, 2,4 mm 10

150.9571 Hubice pro kleště na nýty, 3,2 mm 10

150.9572 Hubice pro kleště na nýty, 4,0 mm 10

150.9573 Hubice pro kleště na nýty, 4,8 mm 10

150.9575 Hubice pro kleště na nýty, 6,4 mm 10

150.9630-1 Sběrná nádoba, pro 150.9630 100

150.9632 Náhradní nýtovací hlava pro hubice, pro 
150.9630 40

150.9634 Tažný trn s nýtovací maticí pro kleště na 
nýty, 150.9630, M4 40

150.9635 Tažný trn s nýtovací maticí pro kleště na 
nýty, 150.9630, M5 40

150.9636 Tažný trn s nýtovací maticí pro kleště na 
nýty, 150.9630, M6 40

150.9637 Univerzální kleště na nýty, 510 mm 1350

150.9638 Tažný trn s nýtovací maticí pro kleště na 
nýty, 150.9630, M8 70

150.9640 Tažný trn s nýtovací maticí pro kleště na 
nýty, 150.9630, M10 70

150.9642 Plochý klíč 8,5+5,5 mm, pro 150.9630 15

150.9643 Plochý klíč 17+12 mm, pro 150.9630 29

150.9644 Plochý klíč 19+15 mm, pro 150.9630 35

151.2026 Úhlový klíč s čepem na šrouby s vnitřním 
šestihranem, krátký, 6 mm 30

Pneumatická pistole na slepé nýty

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• pro práci se slepými nýty
• s otočným kloubem na vazební zástrčce pro flexibilní použití
• izolace proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní hliníkové pouzdro

Technické údaje:
Velikosti nýtů: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

Délka zdvihu v: 14 mm

Tažná síla: 8677,5  N

Vibrační zrychlení: < 1,20 m/s²

Hladina akustického výkonu: 98,6 dbA

Hladina zvukového tlaku: 85 dbA

Spotřeba vzduchu: 1 l/zdvih

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3102 195,0 290,0 1,50

Pneumatická pistole na slepé nýty

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• pro profesionální nýtování v nepřetržitém provozu
• pro nýty z ocele, hliníku, jakostní ocele nebo mědi s max. 
velikostí 6,4 mm

• s 6 hubicemi, předmontována hubice 4,8 mm
• obzvláště tichý chod
• s otočným kloubem na připojovacím závitu pro flexibilní 
použití

• izolace proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní hliníkové pouzdro

Technické údaje:
Velikosti nýtů: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5,6 - 6,4mm

Délka zdvihu v: 19 mm

Tažná síla: 13839,5  N

Vibrační zrychlení: < 0,60 m/s²

Hladina akustického výkonu: 85 dbA

Hladina zvukového tlaku: 73,3 dbA

Spotřeba vzduchu: 1,8 l/zdvih

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3101 210,0 340,0 2,00
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Slepé nýty

• trhací kolík z oceli
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0150 400 dílná Slepé nýty 250

100 x                   2,4 mm

100 x                  3,2 mm

100 x 4,0 mm

100 x 4,8 mm

Závitové nýty, hliník

• závitové nýty z hliníku
• v pevném umělohmotném kufříku

970.0620 150 dílná Závitové nýty, hliník 220

25 x                       M3 x   9 mm

25 x                      M4 x 11 mm

25 x     M5 x 13 mm

25 x     M6 x 15 mm

25 x     M8 x 18 mm

25 x     M10 x 21 mm

Závitové nýty, ocel

• závitové nýty z oceli
• v pevném umělohmotném kufříku

970.0610 150 dílná Závitové nýty, ocel 460

25 x                       M3 x   9 mm

25 x                      M4 x 11 mm

25 x     M5 x 13 mm

25 x     M6 x 15 mm

25 x     M8 x 18 mm

25 x     M10 x 21 mm

Závitové nýty, ocel a hliník

• závitové nýty z oceli/hliníku
• v pevném umělohmotném kufříku

970.0630 300 dílná Závitové nýty, ocel a hliník 0,96

25 x                       M3 x 9 mm

25 x                      M4 x 11 mm

25 x     M5 x 13 mm

25 x     M6 x 15 mm

25 x     M8 x 18 mm 

25 x     M10 x 21 mm

25 x     M3 x 9 mm

25 x     M4 x 11 mm

25 x     M5 x 13 mm

25 x     M6 x 15 mm

25 x     M8 x 18 mm

25 x     M10 x 21 mm
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SVAŘOVÁNÍ
SCHWE

Elektronická přepěťová ochrana

• trvalé potlačení vznikajících napěťových špiček na 
nezávadnou hodnotu a tím ochrana kabeláže vozidla před 
přepětím

• ochrana proti zničení palubní elektroniky při nabíjení 
vestavěné baterie nebo při svařování

• maximální zatížení 200 A (8/20 µs)
• s bezpečnostní ochranou
• vizuální a zvuková signalizace při napěťových špičkách
• ochrana proti přepólování
• připojení k baterii přes dvě krokodýlkové svorky s 
umělohmotným pláštěm

• robustní provedení pro použití v dílnách

150.3045 12/24V 195 480

150.3085 24 V 195 480

Svářečská ochranná přilba

• plně automatické ztmavení, jakmile se zapálí elektrický oblouk
• bez nutnosti výměny baterií díky solárním článkům
• vybaveno citlivým a zpožďovacím přepínačem ztmavení a 
zesvětlení k zamezení poškození zraku při svařování vysokým 
proudem

• možnost rychlého přepínání pro stehové a bodové svařování
• volič pro reakční dobu
• robustní hlavový pás s možností vícenásobného nastavení
• kompletní ochrana krku
• ochrana obličeje podle normy EN 175 / ochrana zraku podle 
normy EN379 1/2/1

Technické údaje:
Přepínací reakční doba: 1 / 25 000 s

Zpoždění 0,6 s

Průhledové okénko: 98 x 40 mm (3.7/8" x 1.5/8")

Rozměry kazety: 110 x 90 x 9 mm (4.3/8" x 3.1/2" x 0,35")

Napájení proudem: Lithiová baterie + solární články

UV / IR ochrana: podle normy EN169 / do DIN 16

Výběr barvy: plynulá regulace DIN 9 - 13

Standardní nastavení světlosti: DIN 3 (4)

Provozní teplota: -5°C až +55°C

Skladovací teplota: -20°C až +70°C

310.0180 330,0 200,0 200,0 830

Svářečská ochranná přilba s integrovanou čelovou 
svítilnou

• ideálně vhodné pro práci na tmavých místech se špatnými 
světelnými podmínkami

• plně automatické ztmavení, jakmile se zapálí elektrický oblouk
• bez nutnosti výměny baterií díky solárním článkům
• vybaveno citlivým a zpožďovacím přepínačem ztmavení a 
zesvětlení k zamezení poškození zraku při svařování vysokým 
proudem

• možnost rychlého přepínání pro stehové a bodové svařování
• volič pro reakční dobu
• robustní hlavový pás s možností vícenásobného nastavení
• kompletní ochrana krku
• ochrana obličeje podle normy EN 175 / ochrana zraku podle 
normy EN379 1/2/1

• LED CREE Chip Power 3 W
• světelný proud 100 lumenů
• dosah světla až 100 m
• možnost nastavení světelného kuželu z bodového na široké 
světlo

• s multifunkčními tlačítky (1W / 3W / blikání)
• možnost sklopení svítilny v 5 stupních
• ochrana proti stříkající vodě podle IPX3 
• doba svícení asi 3 hodiny
• včetně 3 baterií AAA 1,5 V

Technické údaje:
Přepínací reakční doba: 1 / 25 000 s

Zpoždění 0,6 s

Průhledové okénko: 98 x 40 mm (3.7/8" x 1.5/8")

Rozměry kazety: 110 x 90 x 9 mm (4.3/8" x 3.1/2" x 0,35")

Napájení proudem: Lithiová baterie + solární články

UV / IR ochrana: podle normy EN169 / do DIN 16

Výběr barvy: plynulá regulace DIN 9 - 13

Standardní nastavení světlosti: DIN 3 (4)

Provozní teplota: -5°C až +55°C

Skladovací teplota: -20°C až +70°C

Dosah světla: max. 100,0 m

Svítivost veech: 3 W

310.0185 330,0 200,0 200,0 575

Svářečská zástěra

• z hovězí kůže
• nastavitelná délka
• nastavení velikosti v pase
• náprsní kapsa

985.7019 L 910,0 775

985.7020 XL 1080,0 775

Kožený rukáv

• tmavě hnědá
• štípaná hovězí kůže
• zakončení pryžovým páskem na obou stranách

985.7021 400,0 2 320

Kožený rukáv

• světle hnědá
• štípaná hovězí kůže
• zakončení pryžovým páskem na obou stranách

985.7022 400,0 2 335
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Svářečská bunda

• dvojitý kožený uzávěr vpředu
• se suchým zipem
• nastavitelné manžety
• límec s podšívkou a se zavíráním na suchý zip pro 
dodatečnou ochranu

• vnitřní kapsa

985.7000 L 1,80

985.7001 XL 1,80

985.7002 XXL 1,82

985.7003 XXXL 1,82

Svářečské kožené rukavice

• štípaná hovězí kůže
• dobrý pocit při nošení, komfortní
• vhodné pro práci s horkými předměty
• s otevřenými manžetami

985.7034 8 365

985.7035 9 365

985.7036 10 365

985.7037 11 365

Svářečské kožené rukavice, dlouhé

• štípaná hovězí kůže
• extra dlouhé
• dobrý pocit při nošení, komfortní
• vhodné pro práci s horkými předměty
• s otevřenými manžetami

985.7038 8 495

985.7039 9 495

985.7040 10 495

985.7041 11 495

Rám pro ochrannou svářečskou stěnu

• mimořádně pevný rám z ocelových trubek
• řiditelná kolečka
• kloub s otáčením v rozsahu 360°

985.7026 1780,0 1780,0 4,50

Svářečská ochranná plachta

• odolné proti UV záření, ohni a opotřebování
• okraje s očky ve vzdálenosti 30 cm
• bez rámu

985.7027 1740,0 1740,0 1,72

985.7028 1740,0 1740,0 1,72

985.7029 1740,0 1740,0 1,72

Rohože k ochraně před plamenem

• bez azbestu
• snížení rizika požáru
• mimořádně flexibilní použití
• dobrá tvarovatelnost

610.3350 330,0 500,0 700 0,33

610.3351 460,0 800,0 700 0,65

610.3399 1500,0 2000,0 600 2,11

Svařovací pistole, 220 V, 50/60 Hz

• kompaktní dílenský přístroj
• k opravě poškozených karoserií
• k vyklepávání karosářských plechů
• umělohmotný plášť

Technické údaje:
 Požadavek na setrvačnou pojistku:    200 A
 Požadavek na rychlou pojistku:    200 A

500.8551 285,0 5,46

Vytahovací příklepové kladivo, 1,5 kg

• k bezproblémovému vyklepávání karosářských plechů
• s posuvným závažím 1,5 kg
• možné použití společně s bodovou svářečkou Super-Spotter
• speciální nástrojářská ocel

500.8559 475,0 80,0 500.8561 2,08
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Souprava k opravě poškozených karoserií

• kompaktní dílenský přístroj
• k opravě poškozených karoserií
• k vyklepávání karosářských plechů
• speciálními elektrodami se k plechu přivaří hřebíky nebo 
destičky, aby se následně cílenými údery úderového kladiva 
mohlo provést vyklepání

• topnou elektrodou lze na plechu ustavit umístěné teplé body
• obsahuje rovněž elektrodu pro přivaření poměděných šroubů 
s čočkovitou hlavou k připevnění skříní, dílů, atd. přímo ke 
karoserii

• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
 Požadavek na setrvačnou pojistku:     200 A
 Požadavek na rychlou pojistku:     200 A

500.8550 12 
dílná

Souprava k opravě poškozených 
karoserií 10,39

Balení osahuje:

500.8551 Svařovací pistole, 220 V, 50/60 Hz 5,46

500.8554 Elektroda na svařovací hřebíky, měď 0,01

500.8556 Elektroda k nýtování, magnetická, měď 0,01

500.8557 Elektroda na děrované destičky, mosaz 0,01

500.8558 Topná elektroda pro teplé body, mosaz 0,01

500.8559 Vytahovací příklepové kladivo, 1,5 kg 2,08

500.8560 Nástavec pro elektrody, mosaz 0,01

500.8571 Svařovací hřebíky, 2 x 50 mm, poměděné, 
500 ks 0,66

500.8572 Svařovací hřebíky 2,5 x 50 mm, poměděné, 
100 ks 0,21

500.8574 Nýty 3 x 3,2 mm, poměděné, 100 ks 0,03

500.8579 Šrouby M4 x 16 mm, poměděné, 100 ks 0,14

500.8592 Děrované destičky, 8x16, poměděné, 100 ks 0,16

Souprava k doplnění nářadí na opravu poškozených 
karoserií

• k odstraňování škod na karoseriích
• včetně adaptéru na vytahovací úderové kladivo
• pružné a odolné profilované ocelové dráty se připevní k dílům 
karoserie, které mají být obrobeny

• tažné háky, které jsou pohyblivě zavěšeny na vytahovacím 
drápu se poté přizpůsobí karoserii nebo bouli

• zavěsit lze 1 až 9 tažných háků, což umožňuje bodově přesné 
nebo velkoplošné vytahování boulí

500.8530 15 
dílná

Souprava k doplnění nářadí na 
opravu poškozených karoserií 1,04

Balení osahuje:

500.8531 Svařovací elektroda pro vlnitý drát 23

500.8532 Vlnitý drát, Ø 2 mm x  310 mm, 10 ks 122

500.8533 Polohovač vlnitých drátů, magnetický 34

500.8534 Hlava pro více háků s 6 drápy, přípojka IG 
M14x1,5 315

500.8536 Systémový adaptér pro vytahovací 
příklepové kladivo 86

500.8572 Svařovací hřebíky 2,5 x 50 mm, poměděné, 100 ks 210

Elektrody, k opravě poškozených karoserií

• možné použití společně s bodovou svářečkou Super-Spotter
• měď nebo mosaz

500.8554 Elektroda na svařovací hřebíky, měď 10

500.8556 Elektroda k nýtování, magnetická, měď 10

500.8562 Elektroda na šrouby, měď 20

500.8557 Elektroda na děrované destičky, mosaz 10

500.8558 Topná elektroda pro teplé body, mosaz 10

500.8560 Nástavec pro elektrody, mosaz 10

Pracovní materiál Super-Spotter

• možné použití společně s bodovou svářečkou Super-Spotter
• k připevnění ke karoserii
• poměděno

500.8570 Svařovací hřebíky, 2 x 50 mm, poměděné, 
100 ks 0,14

500.8571 Svařovací hřebíky, 2 x 50 mm, poměděné, 
500 ks 0,66

500.8572 Svařovací hřebíky 2,5 x 50 mm, poměděné, 
100 ks 0,21

500.8573 Svařovací hřebíky 2,5 x 50 mm, poměděné, 
500 ks 1,15

500.8592 Děrované destičky, 8x16, poměděné, 100 ks 0,16

500.8595 Děrované destičky se třemi hroty, poměděné, 
balení 100 ks 0,50

500.8574 Nýty 3 x 3,2 mm, poměděné, 100 ks 0,03

500.8575 Nýty 3x4,5 mm, poměděné, 100 ks 0,04

500.8576 Nýty 5x8,2 mm, poměděné, 100 ks 0,04

500.8579 Šrouby M4 x 16 mm, poměděné, 100 ks 0,14

POVRCHOVÉ OBRÁBĚNÍ
OBFLAECBEARBE

Souprava magnetických chráničů

• vhodné k ochraně hran dveří a ozdobných lišt
• ideální při leštění, lakování a broušení
• flexibilní použití díky elastické magnetické fólii
• povrch ze speciálního robustního plastu
• snadné použití

903.1040 2 dílná Souprava magnetických chráničů 131

Balení osahuje:

903.1041 Magnetický chránič, malý, 120 mm 51

903.1042 Magnetický chránič, velký, 150 mm 80

Pneumatická pistole k otryskávání pískem

• ideálně vhodné na bodové použití
• integrovaná zásobní nádržka 600 cm³
• vhodné k otryskávání materiálem se zrnitostí 46–100
• vhodné pro křemenný písek, skleněné perličky, umělohmotný 
granulát, jakostní korund, normovaný korund a skleněný 
granulát

• možnost odpojení přívodu materiálu na otryskávání – použití 
také jako normální pneumatická pistole

• zásobník z ABS
• robustní ocelová rukojeť
• ocelová tryska s nízkým opotřebováním

Oblasti použití: odstranění laku, barev a koroze, čištění, 
povrchové čištění

Technické údaje:
Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spotřeba vzduchu: 200 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.1909 260,0 280,0 5,0 1,30
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Pneumatická čisticí pistole na sodu

• Ideálně vhodné k čištění a odstraňování laků, barev, atd.
• Pro všechny možné povrchy, jako jsou sklo, umělá hmota, 
guma, dřevo, kámen, atd.

• Soda použitá k tryskání plech ani nezahřívá, ani ho 
nedeformuje

• pneumatické provedení s jednoduchým ovládáním
• Účinné tryskání šetrně k životnímu prostředí s použitím 
NaHCO3 (jedlá soda)

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"

Technické údaje:
Provozní tlak: max. 6,3 - 8,2 bar (90 - 120 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"

Spotřeba vzduchu: 57 l/min

515.1919 Pneumatická čisticí pistole na sodu 1,47

Soda k tryskání

• Ideálně vhodné k čištění a odstraňování laků, barev, atd.
• Pro všechny možné povrchy, jako jsou sklo, umělá hmota, 
guma, dřevo, kámen, atd.

• Soda použitá k tryskání plech ani nezahřívá, ani ho 
nedeformuje

• Účinné tryskání šetrně k životnímu prostředí s použitím 
NaHCO3 (jedlá soda)

• V praktickém vědru 5 kg

Technické údaje:
Obsah vody: < 0,25%

Obsah chloridů: < 150 ppm

Obsah sulfátů: < 150 ppm

Zrnitost: < 0,5 mm: 95%

515.1923 Soda k tryskání 5,38

Pneumatická bruska s brousicími tělísky, 70 000 ot./min.

• rovné provedení
• odvádění vzduchu hadicí
• ideální pro frézovací kolíky ze slinutého karbidu, korundu a 
karbidu wolframu

• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• příruční provedení s kompaktními rozměry
• vhodné pro různé opravářské práce
• kroužek pro plynulou regulaci rychlosti
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4“ a upínacího klíče
• hliníkový plášť

Technické údaje:
Délka hadice: 1 m

Vnitřní průměr hadice: 5 mm

Rozsah upínací hlavičky: 3 mm

Výkon: 150 KW

Volnoběžné otáčky: 70000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 0,80 m/s²

Hladina akustického výkonu: 86 dbA

Hladina zvukového tlaku: 74 dbA

Spotřeba vzduchu: 140 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 1/4" - 6,35 mm

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3198 16,0 132,0 330

Pneumatická přímá minibruska SlimPOWER, rovná

• rovné provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• pro HM frézy, tavné minikotouče a tělesa brusek kamene s 6 
mm stopkou

• ideální pro broušení, leštění a rytí
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Upínací hlava: 6 mm

Výkon: 220 Watt

Volnoběžné otáčky: 25000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 2,6 m/s²

Hladina akustického výkonu: 95,6 dbA

Hladina zvukového tlaku: 84,6 dbA

Spotřeba vzduchu: 283 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5530 35,0 123,0 300

Pneumatická přímá bruska

• rovné provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• pro HM frézy, tavné minikotouče a tělesa brusek kamene s 6 
mm stopkou

• ideální pro broušení, leštění a rytí
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• příruční provedení s kompaktními rozměry
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• řízení otáček regulačním šroubem
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Upínací hlava: 6 mm

Výkon: 370 Watt

Volnoběžné otáčky: 23000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 2,0 m/s²

Hladina akustického výkonu: 101,1 dbA

Hladina zvukového tlaku: 90,1 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5410 45,0 188,0 620

Pneumatická přímá bruska s dlouhou stopkou

• rovné provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• pro HM frézy, tavné minikotouče a tělesa brusek kamene s 6 
mm stopkou

• ideální pro broušení, leštění a rytí
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• řízení otáček regulačním šroubem
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Upínací hlava: 6 mm

Výkon: 370 Watt

Volnoběžné otáčky: 23000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 2,4 m/s²

Hladina akustického výkonu: 102,6 dbA

Hladina zvukového tlaku: 91,6 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5415 26,0 350,0 1,15
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Pneumatická úhlová přímá minibruska SlimPOWER

• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• pro HM frézy, tavné minikotouče a tělesa brusek kamene s 6 
mm stopkou

• ideální pro broušení, leštění a rytí
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Volnoběžné otáčky: 19000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 3,5 m/s²

Hladina akustického výkonu: 97,9 dbA

Hladina zvukového tlaku: 86,9 dbA

Spotřeba vzduchu: 283 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5535 75,0 123,0 300

Pneumatická úhlová přímá minibruska SlimPOWER

• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• pro HM frézy, tavné minikotouče a tělesa brusek kamene s 6 
mm stopkou

• ideální pro broušení, leštění a rytí
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Upínací hlava: 6 mm

Výkon: 220 Watt

Volnoběžné otáčky: 18000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 6,5 m/s²

Hladina akustického výkonu: 97,8 dbA

Hladina zvukového tlaku: 86,8 dbA

Spotřeba vzduchu: 283 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5540 70,0 270,0 700

Pneumatická úhlová přímá bruska

• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• pro HM frézy, tavné minikotouče a tělesa brusek kamene s 6 
mm stopkou

• ideální pro broušení, leštění a rytí
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• řízení otáček regulačním šroubem
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Rozměr přes hrany: 80 mm

Upínací hlava: 6 mm

Výkon: 370 Watt

Volnoběžné otáčky: 18000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 4,4 m/s²

Hladina akustického výkonu: 101 dbA

Hladina zvukového tlaku: 90,0 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5420 85,0 200,0 780

Pneumatická minileštička SlimPOWER

• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pro jednoruční ovládání
• ideální k broušení
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• upínání: vnější závit
• včetně 3 upínačů na suchý zip
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Výkon: 186 Watt

Volnoběžné otáčky: 5000 ot./min.

Průměr houby: 50 + 75 mm

Průměr kotouče Velcro: 46 mm

Vibrační zrychlení: < 3,3 m/s²

Hladina akustického výkonu: 96,9 dbA

Hladina zvukového tlaku: 85,9 dbA

Spotřeba vzduchu: 240 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5590 55,0 140,0 600

Brusný talíř

• upínání na suchý zip
• upínání vnitřním závitem

515.5101 46,0 flexibilní 5 275

515.5102 75,0 flexibilní 5 125

515.5103 46,0 pevné 5 55

Lešticí podušky

• k leštění hladkých ploch

515.5126 50,0 umělá 
hmota žlutá 5 10

515.5122 85,0 umělá 
hmota žlutá 5 55

515.5127 50,0 umělá 
hmota bílá 5 10

515.5123 85,0 umělá 
hmota bílá 5 55

515.5128 50,0 umělá 
hmota černá 5 10

515.5129 50,0 Beránčí 
kůže 5 48

515.5124 80,0 Beránčí 
kůže 5 80

Souprava pneumatické minileštičky

• pro obtížně přístupná místa a opravné práce
• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pro jednoruční ovládání
• ideální k broušení
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• brusný kotouč se suchým zipem
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• upínání: vnitřní závit
• robustní pouzdro
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Volnoběžné otáčky: 2500 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 0,77 m/s²

Hladina akustického výkonu: 94 dbA

Hladina zvukového tlaku: 81 dbA

Spotřeba vzduchu: 113 l/min

Provozní tlak: max. 5,2 bar

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"

515.5120 5 dílná Souprava pneumatické minileštičky 1,80



46

Balení osahuje:

515.5121 Pneumatická minileštička 1/4" 1,00

515.5122 Umělohmotná poduška, žlutá, Ø 85,0 mm, balení 5 ks 0,06

515.5123 Umělohmotná poduška, bílá, Ø 85,0 mm, balení 5 ks 0,06

515.5124 Lešticí poduška, beránčí kůže, Ø 80,0 mm, balení 5 ks 0,08

515.5112 Brusný talíř, Ø 76,5 mm, balení 5 ks 0,02

Brusný talíř

• upínání na suchý zip
• upínání vnějším závitem

515.5113 46,0 flexibilní 5 13

515.5112 76,5 flexibilní 5 20

Lešticí podušky

• k leštění hladkých ploch

515.5126 50,0 umělá 
hmota žlutá 5 10

515.5122 85,0 umělá 
hmota žlutá 5 55

515.5127 50,0 umělá 
hmota bílá 5 10

515.5123 85,0 umělá 
hmota bílá 5 55

515.5128 50,0 umělá 
hmota černá 5 10

515.5129 50,0 Beránčí 
kůže 5 48

515.5124 80,0 Beránčí 
kůže 5 80

Brusný talíř

• upínání na suchý zip
• upínání vnitřním závitem

515.5101 46,0 flexibilní 5 275

515.5102 75,0 flexibilní 5 125

515.5103 46,0 pevné 5 55

Brusné podušky

• k vyhlazení drsného povrchu ze dřeva, kovu, laku a přírodního 
kamene

• k narušení hran

515.5119 50,0 320 10 16

515.5116 75,0 320 10 19

515.5118 50,0 400 10 16

515.5115 75,0 400 10 19

515.5117 50,0 600 10 16

515.5114 75,0 600 10 19

Pneumatická minibruska SlimPOWER, pro malé podušky

• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pro jednoruční ovládání
• ideální k broušení
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• pro šroubovací podušky s průměrem 26,7 mm
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• upínání: vnitřní závit
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Volnoběžné otáčky: 19000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 3,5 m/s²

Hladina akustického výkonu: 96,8 dbA

Hladina zvukového tlaku: 85,8 dbA

Spotřeba vzduchu: 283 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5570 65,0 120,0 300

Brusná poduška

• k vyhlazení drsného povrchu ze dřeva, kovu, laku a přírodního 
kamene

• k narušení hran
• upínání vnějším závitem

515.5071 26,7 60 hnědá 10 10

515.5072 26,7 80 hnědá 10 20

515.5073 26,7 150 světle 
fialová

10 20

515.5074 26,7 300 modrá 10 20

515.5075 Čisticí kotouč 26,7 černá 10 25

Pneumatická minibruska SlimPOWER, pro velké podušky

• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pro jednoruční ovládání
• ideální k broušení
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• pro šroubovací podušky s průměrem 50,0 mm
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• upínání: vnitřní závit
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Volnoběžné otáčky: 19000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 3,5 m/s²

Hladina akustického výkonu: 96,8 dbA

Hladina zvukového tlaku: 85,8 dbA

Spotřeba vzduchu: 283 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5580 70,0 120,0 300

Brusná poduška

• k vyhlazení drsného povrchu ze dřeva, kovu, laku a přírodního 
kamene

• k narušení hran
• upínání vnějším závitem

515.5081 Brusná vlna 50,0 bílá 10 60

515.5083 Pískový papír 50,0 80 hnědá 10 60

515.5084 Pískový papír 50,0 150 světle 
fialová

10 60

515.5082 Pískový papír 50,0 240 hnědá 10 30

515.5085 Pískový papír 50,0 300 modrá 10 60

515.5086 Čisticí kotouč 50,0 světle 
fialová

10 100

515.5087 Čisticí kotouč 50,0 černá 10 100
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Pneumatická pásková bruska

• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pracovní hlava s nastavením v rozsahu 360°
• zarážka pro rychlou výměnu brusného pásu
• ideální pro úzké plochy (šířka pásu 10 mm)
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• řízení otáček regulačním šroubem
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• lehké hliníkové pouzdro
• pro brusné pásy s délkou 330 mm

Technické údaje:
Rychlost pásu: 1188 m/min

Volnoběžné otáčky: 18000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 1,01 m/s²

Hladina akustického výkonu: 81 dbA

Hladina zvukového tlaku: 73 dbA

Spotřeba vzduchu: 142 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3549 150,0 170,0 800

Brusné pásy pro pásovou brusku

• Brusné pásy pro pneumatickou pásovou brusku 515.3549

515.3551 80 10 60

515.3552 100 10 80

515.3553 120 10 100

Pneumatická rozbrušovačka

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• pro tavné kotouče s Ø 75 mm x 10 mm
• s bezpečnostním krytem
• k rozřezávání plechů a oceli
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• k práci na obtížně přístupných místech
• s plynulou regulací rychlosti
• řízení otáček regulačním šroubem
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Výkon: 370 Watt

Volnoběžné otáčky: 23000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 6,2 m/s²

Hladina akustického výkonu: 103,2 dbA

Hladina zvukového tlaku: 92,2 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5440 85,0 200,0 820

Souprava pneumatické kotoučové minibrusky

• pro obtížně přístupná místa a opravné práce
• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pro jednoruční ovládání
• ideální k broušení
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• upínání: vnitřní závit
• robustní pouzdro
• brusný kotouč se suchým zipem
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Kmitavý obvod: 2,5 mm

Volnoběžné otáčky: 15000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 0,77 m/s²

Hladina akustického výkonu: 94 dbA

Hladina zvukového tlaku: 81 dbA

Spotřeba vzduchu: 113 l/min

Provozní tlak: max. 5,2 bar

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"

515.5110 63 
dílná

Souprava pneumatické kotoučové 
minibrusky 1,45

Technické údaje:

Balení osahuje:

515.5111 Kotoučová minibruska 700

515.5119 Náhradní brusná poduška, zrnitost 320, Ø 
50 mm, balení 10 ks 16

515.5118 Náhradní brusná poduška, zrnitost 400, Ø 
50 mm, balení 10 ks 16

515.5117 Náhradní brusná poduška, zrnitost 600, Ø 
50 mm, balení 10 ks 16

515.5116 Náhradní brusná poduška, zrnitost 320, Ø 
75 mm, balení 10 ks 19

515.5115 Náhradní brusná poduška, zrnitost 400, Ø 
75 mm, balení 10 ks 19

515.5114 Náhradní brusná poduška, zrnitost 600, Ø 
75 mm, balení 10 ks 19

515.5113 Brusný talíř, Ø 46,0 mm, balení 5 ks 13

515.5112 Brusný talíř, Ø 76,5 mm, balení 5 ks 20

Brusný talíř

• upínání na suchý zip
• upínání vnějším závitem

515.5113 46,0 flexibilní 5 13

515.5112 76,5 flexibilní 5 20

Brusné podušky

• k vyhlazení drsného povrchu ze dřeva, kovu, laku a přírodního 
kamene

• k narušení hran

515.5119 50,0 320 10 16

515.5116 75,0 320 10 19

515.5118 50,0 400 10 16

515.5115 75,0 400 10 19

515.5117 50,0 600 10 16

515.5114 75,0 600 10 19
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Pneumatická excentrická bruska pro jemné broušení s 
odsáváním prachu

• odvádění vzduchu hadicí
• ergonomický tvar pro práci s minimální únavou
• nízká konstrukční výška a lehké kompozitové pouzdro pro 
jistou práci

• k broušení a leštění
• volitelně s lapačem prachu, lze použít také jako průmyslový 
vysavač

• včetně sáčku k zachycení prachu z materiálu
• s 6 otvory na roztečné kružnici: 80 mm / Ø 11 mm
• s plynulou regulací rychlosti
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Kmitavý obvod: 2,5 mm

Upnutí pro brusné kotouče: Ø 152,4 mm = 6"

Délka hadice: 2 m

Výkon: 240 W

Volnoběžné otáčky: 10000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 0,80 m/s²

Hladina akustického výkonu: 71 dbA

Hladina zvukového tlaku: 60 dbA

Spotřeba vzduchu: 255 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3061 150,0 196,0 1,50

Pneumatická excentrická bruska pro hrubé broušení s 
odsáváním prachu

• odvádění vzduchu hadicí
• ergonomický tvar pro práci s minimální únavou
• nízká konstrukční výška a lehké kompozitové pouzdro pro 
jistou práci

• k broušení a leštění
• volitelně s lapačem prachu, lze použít také jako průmyslový 
vysavač

• včetně sáčku k zachycení prachu z materiálu
• s 6 otvory na roztečné kružnici: 80 mm / Ø 11 mm
• s plynulou regulací rychlosti
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Kmitavý obvod: 5 mm

Upnutí pro brusné kotouče: Ø 152,4 mm = 6"

Délka hadice: 2 m

Výkon: 240 W

Volnoběžné otáčky: 10000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 0,80 m/s²

Hladina akustického výkonu: 71 dbA

Hladina zvukového tlaku: 60 dbA

Spotřeba vzduchu: 225 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 1/4" - 6,35 mm

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3066 150,0 100,0 900

Souprava pneumatické víceúčelové brusky

• k odstranění antikorozního nátěru podvozku, těsnicí hmoty, 
rzi, koroze, nánosů, fólií, popisků, rovněž vhodné k odstranění 
laku

• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• na obtížně přístupná místa
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• snadná obsluha
• ideální k broušení a mazání
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• tlumení proti vibracím
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Volnoběžné otáčky: 4000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 0,7 m/s²

Hladina akustického výkonu: 100 dbA

Hladina zvukového tlaku: 89,0 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5430 8 dílná Souprava pneumatické víceúčelové 
brusky 4,70

Balení osahuje:

515.5431 Multibruska s rukojetí, 212 mm 1,40

515.5432 Stěrka na fólie, světlé provedení, Ø100 mm 0,26

515.5433 Kartáčový pás, hrubý 0,25

515.5434 Kartáčový pás, jemný 0,33

515.5436 Upínání pro kartáčový pás 0,90

515.5437 Hrubovací brusný kotouč, balení 2 ks 0,08

515.5438 Upínání pro hrubovací brusný kotouč 0,38

Pneumatická leštička

• rovné provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• ideální k odstranění samolepek, zbytků lepidel a barev
• s plynulou regulací rychlosti
• řízení otáček regulačním šroubem
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Upnutí nástroje: 5/16" - 24 mm

Výkon: 370 Watt

Volnoběžné otáčky: 4000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 1,6 m/s²

Hladina akustického výkonu: 102,5 dbA

Hladina zvukového tlaku: 91,5 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5445 45,0 200,0 515.1243 760

Upínací trn pro stěrku na fólie

• S vnitřním závitem M8
• Ø stopky upínacího trnu 6 mm
• K připevnění kotoučů k odstranění samolepek na vrtačky

515.1218 M8 40,0 25
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Stěrka na fólie

• k odstranění samolepek, zbytků lepidel a barev z lakovaných 
ploch

• gumovací kotouč v neutrální barvě brání zašpinění povrchu
• nevhodné pro pneumatické přímé brusky

Technické údaje:
Otáčky: 4 000 ot./min.

Stopka: M8

515.1243 15,0 90,0 1 110

515.1285 15,0 90,0 6 660

Stěrka na fólie s lamelami

• k odstranění samolepek, zbytků lepidel a barev z lakovaných 
ploch

• gumovací kotouč v neutrální barvě brání zašpinění povrchu
• nevhodné pro pneumatické přímé brusky

Technické údaje:
Otáčky: 4 000 ot./min.

Stopka: M8

515.1247 24,0 100 1 0,29

515.1366 24,0 100 6 1,74

Stěrka na fólie s lamelami

• k odstranění samolepek, zbytků lepidel a barev z lakovaných 
ploch

• gumovací kotouč v neutrální barvě brání zašpinění povrchu
• nevhodné pro pneumatické přímé brusky

Technické údaje:
Otáčky: 4 000 ot./min.

Stopka: M8

515.1248 20,0 90 1 160

515.1368 20,0 90 6 960

Stěrka na fólie s lamelami

• k odstranění samolepek, zbytků lepidel a barev z lakovaných 
ploch

• gumovací kotouč v neutrální barvě brání zašpinění povrchu
• nevhodné pro pneumatické přímé brusky

Technické údaje:
Otáčky: 4 000 ot./min.

Stopka: M8

515.1249 26,5 100 1 260

515.1369 26,5 100 6 1560

Souprava pájecích dřívek

• vhodné k obrábění horkých pocínovaných ploch
• obsáhlá souprava s různými pájecími dřívky
• bukové dřevo

903.1010 5 dílná Souprava pájecích dřívek 460

Balení osahuje:

903.1011 Pájecí dřívko-klín, 180 x 53 x 34 mm 120

903.1012 Pájecí dřívko-klín, 158 x 40 x 50 mm 120

903.1013 Pájecí dřívko-klín, 130 x 41 x 40 mm 80

903.1016 Pájecí dřívko-špalík, 92 x 30 x 25 mm 40

903.1017 Pájecí dřívko-špalík, 92 x 47 x 20 mm 60

Špachtle s krátkou rukojetí, jakostní ocel

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• broušené
• leštěný
• se otvorem pro zavěšení
• mimořádně dlouhá životnost
• odolné proti korozi
• jakostní ocel

144.0631 50,0 100,0 20

144.0632 75,0 113,0 30

144.0633 100,0 116,0 50

144.0634 150,0 120,0 85

Špachtle, jakostní ocel

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• broušené
• leštěný
• se otvorem pro zavěšení
• jakostní ocel

144.0622 225,0 30,0 72

144.0624 225,0 40,0 73

144.0625 225,0 50,0 75

144.0626 225,0 60,0 84

144.0628 225,0 80,0 85

Špachtle, jakostní ocel

• s dřevěnou rukojetí
• broušené
• leštěný
• se otvorem pro zavěšení
• účinné použití i při extrémně nízkých teplotách
• mimořádně odolné proti mezikrystalové korozi a oxidaci
• mimořádně dlouhá životnost
• sterilizace v autoklávu (zahřátí nářadí na více než 100 °C k 
usmrcení choroboplodných zárodků)

• nerezová a odolná proti kyselinám
• jakostní ocel

907.2261 225,0 25,0 70

907.2262 225,0 38,0 70

907.2263 225,0 50,0 70

907.2264 225,0 63,0 70

907.2265 225,0 75,0 80
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Brusný špalek s upínáním z mechové pryže

• k upínání smirkových pláten, smirkového papíru, atd.
• vytvarovaná rukojeť pro pohodlné uchopení
• ideální použití na rovných plochách
• fixační svorka z jakostní oceli
• speciální umělá hmota

515.3095 210,0 105,0 330

Souprava ručních brusných špalíků

• ideálně vhodné k broušení a leštění
• k připevnění smirkového papíru, atd., s upínáním na suchý zip
• ideální použití na rovných plochách
• ergonomický tvar pro práci s minimální únavou
• nízká výška
• odsávání prachu spojením s průmyslovým odsavačem
• neklouzavá rukojeť Soft Touch
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

140.3065 3 dílná Souprava ručních brusných špalíků 690

Balení osahuje:

140.3066 Ruční brusný špalík, malý, 70x125 mm 180

140.3067 Ruční brusný špalík, střední, 90x175 mm 215

140.3068 Ruční brusný špalík, velký, 115x225 mm 290

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ
INUAUSREIN

Plasmový čistič vzduchu s ionizační technikou

• odstranění zápachu a dezinfekce interiéru vozidla
• nízká hmotnost, kompaktní rozměry, velké dávky ozónu
• k použití v uzavřeném interiéru vozidla
• automatické vypnutí v režimu odstraňování zápachu po 
uplynutí 60 minut

• automatické vypnutí v režimu dezinfekce zápachu po uplynutí 
30 minut s okamžitým přechodem do režimu odstraňování 
zápachu na 30 minut

• bez chemických přísad – garance vyčištění bez reziduí
• bez stop po čištění na citlivých plochách
• odstranění plísně, bakterií, hub a roztočů
• včetně náhradního HEPA filtru s technologií aktivního uhlí
• jednoduchá obsluha

Technické údaje:
Rozměry: 173x122x49 mm

Materiál akumulátoru: Li-Ion

Akumulátor: 850 mAh

Provozní Napětí: DC 12-24V / AC 100-240V / 50/60 Hz

Spotřeba Proudu: 5 W

Přeměna Ozónu: 5 mg/h

Hustota negativních iontů: 3 000 000 částic/cm²

Pokrytí: 15m²

550.1183 550.1199 550.1189 360

Pneumatická čisticí pistole

• ideálně vhodné k rozprašování čisticích kapalin nebo olejů
• integrovaná zásobní nádržka 750 cm³
• snadná manipulace
• robustní provedení
• povrstvený kov

Oblasti použití: voskování, konzervování, impregnování, 
rozprašování prostředků k čištění za studena, čisticích 
prostředků, antikorozních přípravků, rozprašovacích olejů, atd.

Technické údaje:
Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spotřeba vzduchu: 170 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"

515.1911 310,0 230,0 4,5 500

Pneumatická čisticí pistole

• ideálně vhodné k profesionálnímu čištění polštářů sedaček, 
dveřních sloupků, vzduchového vedení, koberců, podlahových 
rohoží, látek sedadel, atd.

• pneumatické provedení s jednoduchým ovládáním
• jedinečná cyklonová technologie rotačního čištění s 
kuličkovými ložisky

• cíleně vytvářené vzduchové víření pro účinné vyčištění s 
nízkou spotřebou energie

• pro všechny možné povrchy – mokré i suché čištění
• vhodné i k čištění obtížně přístupných míst, např. mezi 
sedadly nebo spár

• díky technologii čištění rozprašováním mimořádně rychlé 
schnutí čištěných povrchů

• regulace tlaku
• včetně zásuvné spojky s otočným kloubem – otáčení v 
rozsahu 360°, ohýbání v rozsahu 30°

Technické údaje:
Volnoběžné otáčky: 8000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 3,9 m/s²

Hladina akustického výkonu: 106 dbA

Hladina zvukového tlaku: 95 dbA

Spotřeba vzduchu: 160 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1980 1.000 ml 680

Kartáčový nástavec

• ideální doplněk k čištění interiérů
• určeno k použití s pneumatickou čisticí pistolí (515.1980)
• šroubovací přípojka
• umělohmotný plášť

515.1983 Kartáčový nástavec 27

Kartáčový štětec

• ideální doplněk k čištění interiérů
• určeno k použití s pneumatickou čisticí pistolí (515.1980)
• se otvorem pro zavěšení
• umělohmotný plášť

515.1986 Kartáčový štětec 60
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Pěnový rozprašovač  s tlakovým čerpadlem (pěnič)

• vysoce kvalitní polyetylén
• Včetně 3 rozstřikovacích trysek pro různou hustotu pěny
• Ideálně vhodné k čištění a dezinfekci
• pro různé chemické látky, např. mycí prostředky, rozpouštědla 
nebo čisticí prostředky, atd.

• S pojistnou páčkou
• vitonová těsnění

150.8267 1,8 440

DRÁTĚNÉ KARTÁČE
DRABUE

Ruční ocelový drátěný kartáč, 3řadý

• třířadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• s ocelovými štětinami

201.2305 32,0 290,0 138,0 120

Ruční ocelový drátěný kartáč, 4řadý

• čtyřřadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• s ocelovými štětinami

201.2311 32,0 290,0 138,0 120

Ruční drátěný kartáč z ušlechtilé ocele, 3řadý

• třířadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• štětiny z jakostní oceli

201.2310 32,0 290,0 138,0 120

Ruční drátěný kartáč z ušlechtilé ocele, 4řadý

• čtyřřadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• štětiny z jakostní oceli

201.2306 32,0 290,0 138,0 100

Ruční drátěný kartáč, mosazný drát, 3řadý

• třířadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti z umělé hmoty
• k povrchové práci
• hladký mosazný drát

201.2326 25,0 285,0 130,0 105

Ruční drátěný kartáč, ocelový drát, 4řadý

• čtyřřadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti z umělé hmoty
• k povrchové práci
• hladký ocelový drát

201.2325 25,0 285,0 130,0 120

Hrncovitý kartáč s ocelovými dráty 0,3 mm

• s upínacím trnem 6 mm
• možné vysoké otáčky
• dlouhá životnost díky těsné obrubě
• k použití s vrtačkami
• k povrchové práci
• zvlněný ocelový drát

340.0001 4500 10,0 38,0 6,0 20,0 55,0 50

340.0002 4500 10,0 50,0 6,0 20,0 70,0 60

340.0003 4500 10,0 63,0 6,0 20,0 88,0 70

340.0004 4500 15,0 75,0 6,0 25,0 105,0 80

340.0005 4500 15,0 80,0 6,0 25,0 112,0 90

Nerezový drátěný hrncovitý kartáč 0,3 mm

• s upínacím trnem 6 mm
• možné vysoké otáčky
• dlouhá životnost díky těsné obrubě
• k použití s vrtačkami
• k povrchové práci
• zvlněný a nerezový ocelový drát

340.0011 4500 10,0 38,0 6,0 20,0 55,0 50

340.0012 4500 10,0 50,0 6,0 20,0 70,0 60

340.0013 4500 10,0 63,0 6,0 20,0 88,0 70

340.0014 4500 15,0 75,0 6,0 25,0 105,0 80

340.0015 4500 15,0 80,0 6,0 25,0 112,0 90
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Natírací kartáč s ocelovými dráty 0,3 mm

• s upínacím trnem 6 mm
• k použití s vrtačkami
• pro obtížně přístupná místa
• k povrchové práci
• zvlněný ocelový drát

340.0016 20000 17,0 6,0 22,0 65,0 30

340.0017 18000 23,0 6,0 25,0 68,0 40

340.0018 18000 30,0 6,0 25,0 68,0 50

Natírací kartáč s ocelovými dráty 0,5 mm

• s upínacím trnem 6 mm
• k použití s vrtačkami
• pro obtížně přístupná místa
• k povrchové práci
• zvlněný ocelový drát

340.0019 20000 17,0 6,0 22,0 65,0 30

340.0020 18000 23,0 6,0 25,0 68,0 40

340.0021 18000 30,0 6,0 25,0 68,0 40

Hrncovitý kartáč s ocelovými dráty 0,5 mm

• copánkové provedení
• se závitovým trnem
• k použití s jednoručními úhlovými bruskami
• ideální pro náročné kartáčování
• k povrchové práci
• zvlněný ocelový drát

mm

340.0022 12500 M14 x 2,0 65,0 20,0 55,0 18 160

340.0023 11500 M14 x 2,0 80,0 22,0 68,0 20 200

340.0024 11500 M14 x 2,0 90,0 22,0 77,0 20 240

Hrncovitý kartáč s nerezovými ocelovými dráty 0,5 mm

• copánkové provedení
• se závitovým trnem
• k použití s jednoručními úhlovými bruskami
• ideální pro náročné kartáčování
• k povrchové práci
• zvlněný a nerezový ocelový drát

mm

340.0025 12500 M14 x 2,0 65,0 20,0 55,0 18 160

340.0026 11500 M14 x 2,0 80,0 22,0 68,0 20 200

340.0027 11500 M14 x 2,0 90,0 22,0 77,0 20 240

Kotoučový kartáč s ocelovými dráty 0,3 mm

• s upínacím trnem 6 mm
• verze v průmyslové kvalitě s mimořádně dlouhou životností
• k použití s vrtačkami
• k povrchové práci
• zvlněný ocelový drát

340.0028 20000 9,0 30,0 6,0 6,0 45,0 40

340.0029 15000 14,0 50,0 6,0 12,0 45,0 40

340.0030 15000 14,0 60,0 6,0 17,0 45,0 60

340.0031 15000 16,0 70,0 6,0 19,0 45,0 80

340.0032 15000 18,0 80,0 6,0 20,0 45,0 100

Nerezový kotoučový kartáč s ocelovými dráty 0,3 mm

• s upínacím trnem 6 mm
• verze v průmyslové kvalitě s mimořádně dlouhou životností
• k použití s vrtačkami
• k povrchové práci
• zvlněný a nerezový ocelový drát

340.0033 20000 9,0 30,0 6,0 6,0 45,0 40

340.0034 15000 14,0 50,0 6,0 12,0 45,0 40

340.0035 15000 14,0 60,0 6,0 17,0 45,0 60

340.0036 15000 16,0 70,0 6,0 19,0 45,0 80

340.0037 15000 18,0 80,0 6,0 20,0 45,0 100

Kulatý kartáč s ocelovými dráty 0,3 mm

• copánkové provedení
• s upínacím trnem 6 mm
• verze pro průmyslové použití s mimořádně dlouhou životností
• k použití ve vrtačkách
• k odstranění antikorozního nátěru na podvozku
• k povrchové práci
• hladký ocelový drát

340.0038 15000 12,0 75,0 6,0 15,0 43,0 100

Kulatý kartáč s ocelovými dráty 0,5 mm

• copánkové provedení
• s upínacím trnem 6 mm
• verze pro průmyslové použití s mimořádně dlouhou životností
• k použití ve vrtačkách
• k odstranění antikorozního nátěru na podvozku
• k povrchové práci
• hladký ocelový drát

340.0039 15000 12,0 75,0 6,0 15,0 43,0 100

Kulatý kartáč s ocelovými dráty 0,5 mm

• copánkové provedení
• otvor 22,2 mm
• verze pro průmyslové použití s dlouhou životností
• k použití s jednoručními úhlovými bruskami
• k odstraňování zbytků pryže, rzi a laku
• k povrchové práci
• hladký ocelový drát

340.0040 12500 11,0 75,0 16,0 15 90

340.0041 12500 11,0 100,0 20,5 18 120

340.0042 12500 11,0 115,0 23,5 20 140

340.0043 12500 11,0 125,0 24,5 22 150



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i53

Kulatý kartáč s nerezovými ocelovými dráty 0,5 mm

• copánkové provedení
• otvor 22,2 mm
• verze pro průmyslové použití s dlouhou životností
• k použití s jednoručními úhlovými bruskami
• k odstraňování zbytků pryže, rzi a laku
• k povrchové práci
• hladký a nerezový ocelový drát

340.0044 12500 11,0 75,0 16,0 15 90

340.0045 12500 11,0 100,0 20,5 18 120

340.0046 12500 11,0 115,0 23,5 20 140

340.0047 12500 11,0 125,0 24,5 22 150

Kulatý kartáč s ocelovými dráty 0,5 mm, kuželovitý tvar

• copánkové provedení
• se závitovým trnem
• verze pro průmyslové použití s mimořádně dlouhou životností
• k použití s jednoručními úhlovými bruskami
• na obtížně přístupná místa
• k povrchové práci
• hladký ocelový drát

mm

340.0048 12500 M 14 x 2,0 12,0 100,0 20,0 18 190

340.0049 15000 M 14 x 2,0 12,0 115,0 24,0 20 210

Kuželovitý kulatý kartáč s nerezovými ocelovými dráty 
0,5 mm

• copánkové provedení
• se závitovým trnem
• verze pro průmyslové použití s mimořádně dlouhou životností
• k použití s jednoručními úhlovými bruskami
• na obtížně přístupná místa
• k povrchové práci
• hladký a nerezový ocelový drát

mm

340.0050 12500 M 14 x 2,0 12,0 100,0 20,0 18 190

340.0051 15000 M 14 x 2,0 12,0 115,0 24,0 20 210

VOLANT A PŘÍSLUŠENSTVÍ
LENKRAD

Univerzální dvouramenný stahovák na volanty osobních 
vozidel

• vhodný pro rychlé a čisté stažení volantu bez jeho poškození
• s krátkým a dlouhým hákem a přítlačným dílem na vřeteno
• univerzální použití s podélnými drážkami ve stahovacím 
můstku

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

670.0201 90 135 2,5 M14x1,5 x 
130 17 5 3,5 11 7,5 900

ODPRUŽENÍ KABINY ŘIDIČE
FAHRFERD

Speciální přídržný klíč, Volvo, plochý/oválný, 18 mm

• pro montáž a demontáž tlumičů kabin
• spolehlivé přidržení pístní tyče při současném otáčení 
převlečné matice

• mimořádně pevné provedení
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: tlumiče kabin Volvo

455.0090 150,0 100,0 7,2 10,0 18,0 710

Upínací zařízení pro plynové tlumiče

• Ideálně vhodné k sevření slabých nebo vadných plynových 
tlumičů

• Použití na kapotu motoru nebo zadní výklopné dveře
• Na plynové tlumiče s max. průměrem pístní tyče 30 mm
• hliník

140.2327 80,0 86

Napínák vzpěr pro tlumiče nárazů kabiny řidiče

• ke spolehlivému napínání pružin tlumičů kabin
• mimořádně úzké provedení, malé rozměry
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM a FH

460.5700 75 70,0 170,0 3,85
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RÁDIA A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY
RADIO

Souprava k demontáži a montáži rádií a navigačních 
systémů

• ideálně vhodné k montáži a demontáži autorádií a 
navigačních přístrojů

• k uvolňování pojistných mechanismů
• sortiment pro různé systémy uvolnění
• v elastickém umělohmotném pouzdře

500.1370 18 
dílná

Souprava k demontáži a montáži 
rádií a navigačních systémů 160

Balení osahuje:

500.1371 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/navigačního přístroje, 
2dílná sada, vhodné také na přístroje Blaupunkt 22

500.1372 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, BMW 20

500.1373 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, 4dílná sada 15

500.1374 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/navigačního 
přístroje, 2dílná sada, vhodné také na přístroje Becker 6

500.1375 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, VW, 2dílná sada 6

500.1376 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, BMW, Opel 2

500.1377 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, Becker, 2dílná sada 11

500.1378 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, Škoda, 2dílná sada 7

500.1379 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/navigačního 
přístroje, Blaupunkt, 2dílná sada 24

Souprava k demontáži a montáži rádií a navigačních 
systémů

• ideálně vhodné k montáži a demontáži autorádií a 
navigačních přístrojů

• k uvolňování pojistných mechanismů
• bohatý sortiment pro různé systémy uvolnění
• v pevném umělohmotném kufříku

500.1380 52 
dílná

Souprava k demontáži a montáži 
rádií a navigačních systémů 1,41

Balení osahuje:

500.1366 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Panasonic, 2dílná 6

500.1367 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Kenwood, 2dílná 4

500.1368 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Panasonic, 2dílná 5

500.1369 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Pioneer, 
JVC, 2dílná 6

500.1371
Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, 2dílná sada, vhodné 
také na přístroje Blaupunkt

22

500.1372 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, BMW 20

500.1373 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, 4dílná sada 15

500.1374
Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, 2dílná sada, vhodné 
také na přístroje Becker

6

500.1375 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, VW, 2dílná sada 6

500.1376 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, BMW, Opel 2

500.1377 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, Becker, 2dílná sada 11

500.1378 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/
navigačního přístroje, Škoda, 2dílná sada 7

500.1379 Nářadí k uvolnění radiopřijímače/navigačního 
přístroje, Blaupunkt, 2dílná sada 24

500.1381 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Opel, 2dílná 15

500.1382 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Mercedes, 
BMW, 2dílná 21

500.1383 Jehlové nářadí k demontáži spínacích 
skříněk, Ø 1,25 mm, 2dílná 9

500.1384 Jehlové nářadí k demontáži spínacích 
skříněk, Ø 2,0 mm, 2dílná 1

500.1385 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Clarion, 2dílná 11

500.1386 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Kenwood, 2dílná 9

500.1387 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Clarion, 2dílná 28

500.1388 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Kenwood, 2dílná 7

500.1389 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Sony, 2dílná 7

500.1396 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Kenwood, 
2dílná 7

500.1397 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Sony, 
2dílná 7

500.1398 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Sony, 
2dílná 4

500.1399 Nářadí k uvolnění radiopřijímačů, Fiat, 2dílná 10

NÁŘADÍ NA SVORKY A NÝTY, UVOLŇOVACÍ NÁŘADÍ
CLIPNIET

Souprava kleští k uvolnění nýtů

• k demontáži umělohmotných rozpínacích nýtů
• samootevírací
• včetně zahnutého a rovného provedení
• umělá hmota

115.1096 2 dílná Souprava kleští k uvolnění nýtů 40

Balení osahuje:

115.1097 Kleště k uvolnění nýtů, červené, zahnuté, 100 mm 20

115.1098 Kleště k uvolnění nýtů, modré, rovné, 100 mm 20

Souprava kleští na svorky Trim-Clip

• k demontáži umělohmotných rozpínacích nýtů
• s různými drážkami
• špičky zahnuté o 35° a 80°
• samootevírací
• slitina chromu a vanadu

115.1086 2 dílná Souprava kleští na svorky Trim-Clip 380

Balení osahuje:

115.1087 Kleště na svorky Trim-Clip, konec kleští zahnutý o 35°, 190 mm 180

115.1088 Kleště na svorky Trim-Clip, konec kleští zahnutý o 80°, 200 mm 190

Uvolňovač svorek

• na kovové a umělohmotné svorky
• pevné nářadí k demontáži obložení dveří
• lehká uvolňovací páka pro demontáž umělohmotných krytů 
kol bez poškození

• páková účinek díky zahnutí v přední části zvedáku
• robustní provedení s pevnou čtyřhrannou stopkou
• s ochrannou izolací
• ergonomická rukojeť z jednosložkového materiálu

911.8150 300,0 190

Uvolňovač svorek, krátký

• na kovové a umělohmotné svorky
• pevné nářadí k demontáži obložení dveří
• páková účinek díky zahnutí v přední části zvedáku
• robustní provedení s pevnou stopkou
• se otvorem pro zavěšení
• zahnutí o 15°
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

140.2371 245,0 4,0 65

140.2372 245,0 8,0 65

140.2373 245,0 10,0 65
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Uvolňovač svorek, dlouhý

• na kovové a umělohmotné svorky
• pevné nářadí k demontáži obložení dveří
• páková účinek díky zahnutí v přední části zvedáku
• robustní provedení s pevnou stopkou
• se otvorem pro zavěšení
• zahnutí o 15°
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

140.2374 510,0 4,0 150

140.2375 510,0 8,0 150

140.2376 510,0 10,0 150

Souprava k uvolnění svorek

• na kovové a umělohmotné svorky
• pevné nářadí k demontáži obložení dveří
• páková účinek díky zahnutí v přední části zvedáku
• robustní provedení s pevnou stopkou
• se otvorem pro zavěšení
• zahnutí o 15°
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

140.2370 6 dílná Souprava k uvolnění svorek 1,00

Balení osahuje:

140.2371 Uvolňovač svorek, krátký, délka 245 mm, 
otvor 4 mm 65

140.2372 Uvolňovač svorek, krátký, délka 245 mm, 
otvor 8 mm 65

140.2373 Uvolňovač svorek, krátký, délka 245 mm, 
otvor 10 mm 65

140.2374 Uvolňovač svorek, dlouhý, délka 510 mm, 
otvor 4 mm 150

140.2375 Uvolňovač svorek, dlouhý, délka 510 mm, 
otvor 8 mm 150

140.2376 Uvolňovač svorek, dlouhý, délka 510 mm, 
otvor 10 mm 150

Souprava uvolňovačů svorek

• speciální nářadí k odstranění kovových a umělohmotných 
svorek a pryžových zátek šetrně k materiálu

• rovný a zahnutý tvar
• s pryžovou rukojetí
• kov

140.2232 2 dílná Souprava uvolňovačů svorek 90

Balení osahuje:

140.2223 Uvolňovač svorek, prohnutý tvar 45

140.2224 Uvolňovač svorek, rovný tvar 45

Dvoustranný zvedák svorek, zahnutý

• plochá zadní strana páka
• pevné provedení
• s rovným a broušeným dlátem
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8106 200,0 30,0 40

Dvoustranný zvedák svorek, rovně profilovaný

• plochá zadní strana páka
• pevné provedení díky profilování
• tupá strana s dlátem
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8107 200,0 30,0 40

Zvedák svorek, tvar U, úzký, zahnutý

• univerzální použití
• k uvolnění ozdobných lišt, obložení, ochranných čepiček, atd.
• šikmo zbroušené čepele
• se otvorem pro zavěšení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• jakostní ocel

l◄  mm ►l

911.8191 6,0 13,0 230,0 95,0 2,5 120

Uvolňovač svorek, tvar V

• univerzální použití
• k uvolnění ozdobných lišt, obložení, ochranných čepiček, atd.
• s řezací čepelí
• šikmo zbroušené řezací čepele
• se otvorem pro zavěšení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• jakostní ocel

l◄  mm ►l

911.8192 5,0 8,0 230,0 95,0 2,5 120

Uvolňovač svorek, tvar U, široký, ohnutý

• univerzální použití
• k uvolnění ozdobných lišt, obložení, ochranných čepiček, atd.
• šikmo zbroušené čepele
• se otvorem pro zavěšení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• jakostní ocel

l◄  mm ►l

911.8193 8,0 20,0 260,0 120,0 2,5 210

Uvolňovač svorek, tvar U, široký, zahnutý

• univerzální použití
• k uvolnění ozdobných lišt, obložení, ochranných čepiček, atd.
• šikmo zbroušené čepele
• se otvorem pro zavěšení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• jakostní ocel

l◄  mm ►l

911.8194 16,0 20,0 230,0 95,0 2,5 150
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Uvolňovač svorek, tvar U, široký, dvakrát zahnutý

• univerzální použití
• k uvolnění ozdobných lišt, obložení, ochranných čepiček, atd.
• šikmo zbroušené čepele
• se otvorem pro zavěšení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• jakostní ocel

l◄  mm ►l

911.8195 8,0 20,0 230,0 95,0 2,5 150

Souprava k uvolnění a řezání svorek

• univerzální použití díky různým čepelím
• k uvolnění ozdobných lišt, obložení, ochranných čepiček, atd.
• šikmo zbroušené čepele
• se otvorem pro zavěšení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• jakostní ocel

911.8190 5 dílná Souprava k uvolnění a řezání svorek 2,00

Balení osahuje:

911.8191 Zvedák svorek, tvar U, úzký, zahnutý, 
230 mm 120

911.8192 Uvolňovač svorek, tvar V, 230 mm 120

911.8193 Uvolňovač svorek, tvar U, široký, ohnutý, 230 mm 210

911.8194 Uvolňovač svorek, tvar U, široký, zahnutý, 230 mm 150

911.8195 Uvolňovač svorek, tvar U, široký, dvakrát 
zahnutý, 230 mm 150

Uvolňovač svorek, tvar U

• na kovové a umělohmotné svorky
• pevné nářadí k demontáži obložení dveří
• páková účinek díky zahnutí v přední části zvedáku
• robustní provedení
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a vanadu

140.2325 173,0 5,0 120

Souprava přesného pákového nářadí

• Ideální k šetrnému uvolnění dílů obložení, ozdobných lišt, 
atd., bez poškození

• Praktická sestava různých variant pák
• úzké a robustní provedení
• pro jemnou práci na snadno rozbitelných dílech obložení
• S měkčenou rukojetí
• jakostní ocel

911.8225 3 dílná Souprava přesného pákového nářadí 113

Balení osahuje:

911.8226 Pákové nářadí, černá, 3,4 x 5,5 mm, délka 
185 mm 36

911.8227 Pákové nářadí, modrá, 7,5 x 10,1 mm, délka 
185 mm 37

911.8228 Pákové nářadí, červená, 10,2 x 12,6 mm, 
délka 185 mm 39

Uvolňovač svorek

• ideálně vhodné k odstranění a uvolnění svorek
• různě dlouhé konce
• velmi ploché a robustní provedení
• lakovaný povrch
• kov

140.2249 230,0 100,0 50,0 170

OBLOŽENÍ INTERIÉRU A KLÍNY
INNENVERK

Klín na ozdobné lišty

• s klínovitým tvarem v místě dotyku
• úzké provedení
• se 2 různými tvary klínů
• zahnutí o 90° a 30°
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• speciální umělá hmota

911.8122 180,0 20,0 40

Dvojitý zvedák svorek

• s klínovitým tvarem v místě dotyku
• mimořádně robustní provedení
• se 2 různými úhly páky: 75° a 30°
• speciální umělá hmota

911.8123 200,0 30,0 70

Klín na lištu ochranné mříže

• s klínovitým tvarem v místě dotyku
• široké provedení
• s úhlem 90°
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• speciální umělá hmota

911.8121 160,0 60,0 80
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Zvedák svorek s tažným okem

• s klínovitým tvarem v místě dotyku
• tažné očko ke stažení
• s úhlem 90°
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• speciální umělá hmota

911.8124 180,0 30,0 70

Souprava umělohmotných klínů

• ideální k uvolnění různých dílů obložení
• praktická sestava různých variant klínů a pák
• úzké a robustní provedení
• ideální k uvolnění dílů obložení, ozdobných lišt, atd., šetrně k 
laku a bez poškození

• pro jemnou práci na snadno rozbitelných dílech obložení
• speciální umělá hmota

911.8120 5 dílná Souprava umělohmotných klínů 300

Balení osahuje:

911.8121 Klín na lištu ochranné mříže, 160 mm 80

911.8122 Klín na ozdobné lišty, 180 mm 40

911.8123 Dvojitý zvedák svorek, 200 mm 70

911.8124 Zvedák svorek s tažným okem, 180 mm 70

911.8125 Zvedák svorek Standard, 210 mm 80

Dvoustranný zvedák svorek, zahnutý

• plochá zadní strana páka
• pevné provedení
• s rovným a broušeným dlátem
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8106 200,0 30,0 40

Dvoustranný zvedák svorek, rovně profilovaný

• plochá zadní strana páka
• pevné provedení díky profilování
• tupá strana s dlátem
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8107 200,0 30,0 40

Dvoustranná klínová páka, úzká

• plochá zadní strana páka
• úzké provedení
• klínové konce vybíhající do špičky s rovným broušením
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8110 200,0 15,0 20

Dvoustranná páka se zašpičatělou lopatkou a kulatou 
hlavou

• plochá zadní strana páka
• zploštělé a pružné strany na poloměru
• tupá špičatá lopatka
• ideální k uvolnění svorek
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8108 200,0 25,0 20

Dvoustranná páka se škrabací a kulatou hlavou

• plochooválný tvar na přední a zadní straně
• oba konce vybroušeny do ostrého tvaru
• flexibilní
• ideální k uvolnění svorek
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8109 200,0 20,0 20

Dláto na odstranění lepeného závaží, s pilovým ostřím

• ideální k šetrné demontáži lepeného závaží na hliníkových 
ráfcích

• s flexibilní plochou škrabací a řezací hranou
• plochá zadní strana páky, broušená strana s dlátem, řezací 
strana s pilovým obloukem

• speciální páka k vyjmutí lepicích vývažků
• rovněž k uvolnění etiket, lepicích štítků a typových štítků
• bez poškození povrchu
• nabroušení pilníkem
• odolné proti rozpouštědlům
• speciální umělá hmota

911.8111 200,0 25,0 38,0 20

Zvedák standardních svorek

• s klínovitým tvarem v místě dotyku
• funkce zvedáku a klínu
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• speciální umělá hmota

911.8125 210,0 20,0 80

Souprava nářadí k uvolnění obkladů v interiéru

• ideální k uvolnění různých dílů obložení
• praktická sestava různých variant klínů a pák
• úzké a robustní provedení
• ideální k uvolnění dílů obložení, ozdobných lišt, atd., šetrně k 
laku a bez poškození

• pro jemnou práci na snadno rozbitelných dílech obložení
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8105 6 dílná Souprava nářadí k uvolnění obkladů 
v interiéru 280
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Balení osahuje:

911.8106 Dvoustranný zvedák svorek, zahnutý, 200 mm 40

911.8107 Dvoustranný zvedák svorek, rovně 
profilovaný, 200 mm 40

911.8108 Dvoustranná páka se zašpičatělou lopatkou 
a kulatou hlavou, 200 mm 20

911.8109 Dvoustranná páka s hrotem a kulatou 
hlavou, 200 mm 20

911.8110 Dvoustranná klínová páka, úzká, 200 mm 20

911.8111 Škrabací a řezací páka na lepicí závaží, 
200 mm 20

Souprava umělohmotných klínů MASTER

• ideální k uvolnění různých dílů obložení
• praktická sestava různých variant klínů a pák
• úzké a robustní provedení
• ideální k uvolnění dílů obložení, ozdobných lišt, atd., šetrně k 
laku a bez poškození

• pro jemnou práci na snadno rozbitelných dílech obložení
• speciální umělá hmota
• v praktickém pouzdře k uschování

911.8205 11 
dílná

Souprava umělohmotných klínů 
MASTER 530

Balení osahuje:

911.8106 Dvoustranný zvedák svorek, zahnutý, 200 mm 40

911.8107 Dvoustranný zvedák svorek, rovně 
profilovaný, 200 mm 40

911.8108 Dvoustranná páka se zašpičatělou lopatkou 
a kulatou hlavou, 200 mm 20

911.8109 Dvoustranná páka s hrotem a kulatou 
hlavou, 200 mm 20

911.8110 Dvoustranná klínová páka, úzká, 200 mm 20

911.8111 Škrabací a řezací páka na lepicí závaží, 
200 mm 20

911.8121 Klín na lištu ochranné mříže, 160 mm 80

911.8122 Klín na ozdobné lišty, 180 mm 40

911.8123 Dvojitý zvedák svorek, 200 mm 70

911.8124 Zvedák svorek s tažným okem, 180 mm 70

911.8125 Zvedák svorek Standard, 210 mm 80

Souprava umělohmotných klínů a škrabek na sklo

• ideální k uvolnění různých dílů obložení
• praktická sestava různých variant klínů a škrabek na sklo
• úzké a robustní provedení
• ideální k uvolnění dílů obložení, ozdobných lišt, atd., šetrně k 
laku a bez poškození

• pro jemnou práci na snadno rozbitelných dílech obložení
• speciální umělá hmota

911.8210 4 dílná Souprava umělohmotných klínů a 
škrabek na sklo 120

Balení osahuje:

911.8211 Škrabka na sklo, rovná, 175 mm 20

911.8212 Škrabka na sklo, zahnutá, 175 mm 30

911.8213 Klínový zvedák, hranatý, 175 mm 30

911.8214 Klínový zvedák, vypouklá špička, 175 mm 30

Klíč na ozdobné lišty s plstí

• s plstěným obložením
• k šetrné montáži vtlačením ozdobné lišty
• šetrnost k povrchu dílů obložení
• vhodné k vyrovnání automobilových dveří nebo roztažení 
otvorů

• speciální umělá hmota

911.8141 250,0 20,0 70

Umělohmotný škrabací a zkosený klín

• šetrnost k povrchu dílů obložení
• ideálně vhodné pro práci na ozdobných lištách, obložení 
dveří, pryžových těsněních, atd.

• speciální umělá hmota

911.8142 250,0 20,0 30

Umělohmotný klín na ozdobné lišty

• ideální k vyrovnání automobilových dveří nebo k roztažení 
otvorů

• šetrnost k povrchu dílů obložení
• možné použití při práci na ozdobných lištách, obložení dveří, 
pryžových těsněních, atd.

• speciální umělá hmota

911.8138 195,0 30,0 90

911.8139 195,0 60,0 150

Kombinovaný klín na ozdobné lišty

• ideální použití k montáži a demontáži ozdobných lišt, obložení 
dveří, krytů šachet, atd.

• rybinovitý otvor zahnutý o 45°
• šetrnost k povrchu dílů obložení
• optimální účinek páky díky krátké kontaktní ploše a dlouhé 
páce

• optimální podebrání konstrukčních a připevňujících dílů díky 
koncům podobným ostří

• speciální umělá hmota

911.8140 210,0 26,0 90

Souprava umělohmotných klínů

• ideální k vyrovnání automobilových dveří nebo k roztažení 
otvorů

• šetrnost k povrchu dílů obložení
• možné použití při práci na ozdobných lištách, obložení dveří, 
pryžových těsněních, atd.

• speciální umělá hmota odolná proti nárazům

911.8160 5 dílná Souprava umělohmotných klínů 430

Balení osahuje:

911.8138 Umělohmotný klín na ozdobné lišty, 195 mm x Š= 30 mm 90

911.8139 Umělohmotný klín na ozdobné lišty, 195 mm x Š= 60 mm 150

911.8140 Kombinovaný klín na ozdobné lišty, 210 mm x Š = 26 mm 90

911.8141 Klín na ozdobné lišty s plstí, 250x20 mm (DxŠ) 70

911.8142 Plastový klín bez nosu a zkosený klín, 
250x20 mm (DxŠ) 30

Souprava kleští na čalounické svorky

• k připevnění čalounických svorek k sedadlům ve vozidlech
• pro všechny běžné čalounické svorky
• včetně 100 svorek
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a vanadu

118.0160 101 
dílná Souprava kleští na čalounické svorky 310

Balení osahuje:

118.0161 Čalounické svorky, 100 ks 85

118.0162 Kleště na čalounické svorky 180
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Tlakové podušky s ruční pumpou

• univerzální použití k polohování, upevňování a odtlačení dílů 
karoserie

• ideální k otevření automobilových dveří bez jejich poškození
• nivelační pomůcka při montáži rámů oken nebo dveří
• mimořádně velká tlaková síla
• snadné nahuštění ruční pumpou
• robustní tlakové podušky

116.1035 200,0 150,0 190

Souprava tlakových podušek s ruční pumpou

• univerzální použití k polohování, upevňování a odtlačení dílů 
karoserie

• ideální k otevření automobilových dveří bez jejich poškození
• nivelační pomůcka při montáži rámů oken nebo dveří
• k odtlačení vnitřního obložení
• nahuštění ruční pumpou s momentovou přípojkou
• odvzdušňovací ventil na měchu
• mimořádně velká tlaková síla

150.1685 4 dílná Souprava tlakových podušek s ruční 
pumpou 300

Balení osahuje:

150.1686 Ruční měch 84

150.1687 Tlakové podušky 180x40 mm 23

150.1688 Tlakové podušky 190x60 mm 27

150.1689 Tlakové podušky 160x160 mm 47

Zvedák na okenní lišty

• ideální použití k montáži a demontáži ozdobných lišt a 
obložení dveří

• optimální využití páky v celé šířce
• bezproblémové nasazení díky zaváděcímu zešikmení
• ideálně vhodné na vypouklé plochy
• zadní strana s půlkruhovým profilem k odbornému vtlačení 
lišty

• nerozbitná speciální umělá hmota

911.8118 350,0 180,0 690

Souprava nářadí s háčky

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

550.1045 4 dílná Souprava nářadí s háčky 120

Balení osahuje:

550.1046 Hákové nářadí, rovné 27

550.1047 Hákové nářadí, zalomené o 45° 27

550.1048 Hákové nářadí, zalomené o 90° 27

550.1049 Hákové nářadí, zahnuté o 135° 27

Souprava hákového nářadí Master

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• speciální nástrojářská ocel

550.1070 9 dílná Souprava hákového nářadí Master 680

Balení osahuje:

550.1046 Hákové nářadí, rovné 27

550.1047 Hákové nářadí, zalomené o 45° 27

550.1048 Hákové nářadí, zalomené o 90° 27

550.1049 Hákové nářadí, zahnuté o 135° 27

550.1071 Hákové nářadí, velké, rovné 91

550.1072 Hákové nářadí, velké, zalomené o 90° 105

550.1073 Hákové nářadí, velké, srpovitý tvar 88

550.1074 Hákové nářadí s T rukojetí, malé, tvar S, 
120 mm 42

550.1075 Hákové nářadí s T rukojetí, velké, tvar S, 
165 mm 96

Kleště na dveřní pružiny

• ideálně vhodné k montáži a demontáži pojistek okenních klik
• zamezení poškození obložení dveří
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a vanadu
• hlava kalená na tmavo

Oblasti použití: sluneční clony, zpětná zrcátka, dveřní kliky, 
atd.

115.0994 8-45 210,0 140
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Nářadí k montáži a demontáži pojistných kroužků

• snadná demontáž okenních klik
• uzavřený konec slouží k montáži
• otevřeným koncem se provádí demontáž
• lakovaný povrch

Oblasti použití: dveřní kliky a madla dveří

140.2279 265,0 120

Uvolňovací kleště na obložení dveří

• k šetrnému uvolnění svorek všech typů na celém vozidle
• díky šetrnému uvolnění lze svorky znovu použít
• samozavírací
• s pružinou
• hlava kalená na tmavo
• slitina chromu a vanadu

115.1051 32,0 240,0 80,0 240

Souprava k vyjmutí ozdobných lemovek a ventilačních 
mřížek

• s pogumovanou spodní stranou k zamezení poškrábání
• ke stahování svorek u autoskel s tvrdým lepením
• ideálně vhodné ke stahování dvojitých svorek s 
oboustrannými záseky

• vhodné také pro všechny typy svorek, které se musí stahovat 
vodorovně společně se sklem

• celková délka 220,0 mm
• se otvorem pro zavěšení
• izolace rukojeti nanášená ponorem

140.2202 2 dílná Souprava k vyjmutí ozdobných 
lemovek a ventilačních mřížek 280

Balení osahuje:

140.2351 Nástroj k vyjmutí ozdobných lemovek a ventilačních mřížek, vpravo 140

140.2352 Nástroj k vyjmutí ozdobných lemovek a ventilačních mřížek, vlevo 140

ŠROUBOVÁ SPOJENÍ RÁMU
RAHVERSCHR

Speciální nástrčný ořech, Mercedes

• k uvolnění a utažení speciálních šroubových spojů karoserie 
vozidla

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: Mercedes Bus (405), Unimog (437), Econic 
(956), Actros (963), Arocs (964), Atego (967), Zetros (949)

460.0016 E30 46,0 34,0 30,0 30,0 220

Speciální nástrčný ořech, dlouhý, Mercedes

• k uvolnění a utažení speciálních šroubových spojů karoserie 
vozidla

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: Mercedes Bus (405), Unimog (437), Econic 
(956), Actros (963), Arocs (964), Atego (967), Zetros (949)

460.0014 E30 111,0 38,0 38,0 31,0 762

Souprava indukční horkovzdušné pistole

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

Technické údaje:
Výkon: 1500 Watt

500.8420 4 dílná Souprava indukční horkovzdušné 
pistole 3,30

Balení osahuje:

500.8432 Indukční cívka, 19 mm, standardní délka 0,05

500.8450 Indukční cívka, standardní délka 0,06

500.8420-1 Indukční horkovzdušná pistole 1,83

500.8433 Indukční cívka, 22 mm, standardní délka 0,05
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Souprava indukční horkovzdušné pistole

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

Technické údaje:
Výkon: 1500 Watt

Provozní Napětí: 230V

Délka Kabelu: 2,3

500.8430 9 dílná Souprava indukční horkovzdušné 
pistole 2,15

Balení osahuje:

500.8420-1 Indukční horkovzdušná pistole 1,83

500.8431 Indukční cívka, 15 mm, standardní délka 0,05

500.8432 Indukční cívka, 19 mm, standardní délka 0,05

500.8433 Indukční cívka, 22 mm, standardní délka 0,05

500.8434 Indukční cívka, 26 mm, standardní délka 0,05

500.8435 Indukční cívka, 32 mm, standardní délka 0,06

500.8436 Indukční cívka, 38 mm, standardní délka 0,07

500.8450 Indukční cívka, standardní délka 0,06

500.8445 Indukční cívka, tvarovatelná, univerzální 0,04

ODKLÁDÁNÍ MATERIÁLU A NÁŘADÍ
ABLAGEN

Odkládací stůl na skla s pryžovými přísavkami

• ideálně vhodné k odložení čelních skel při demontáži nebo 
nanášení lepicího materiálu, atd. 

• Čtyři pohyblivé gumové přísavky pro spolehlivé přidržení 
čelního skla v poloze a ochranu před poškrábáním

• vícenásobně nastavitelná šířka
• pro okenní tabule téměř všech velikostí
• sklápěcí provedení – úspora místa při skladování
• robustní konstrukce
• Maximální zatížení 50 kg s gumovou přísavkou
• Maximální zatížení 300 kg bez gumové přísavky
• z pozinkované ocelové trubky

Technické údaje:
max. zatížení: 50 kg

140.2225 1030,0 50,0 1040,0 8,40

Univerzální odkládací stůl

• ideálně vhodné k odložení čelních skel při demontáži nebo 
nanášení lepicího materiálu, atd. 

• odkládací trubka s polstrováním odolným proti sklouznutí pro 
optimální přidržení a ochranu proti poškrábání

• vícenásobně nastavitelná šířka
• pro okenní tabule téměř všech velikostí
• sklápěcí provedení – úspora místa při skladování
• robustní konstrukce
• max. zatížitelnost 80 kg
• z pozinkované ocelové trubky

Technické údaje:
max. zatížení: 80 kg

140.2226 1030,0 900,0 940,0 140.2226-1 6,60

Univerzální teleskopický vozík k víceúčelovému použití, 
s kolečky

• ideálně vhodné pro údržbu karoserií, pro lakování nebo k 
odložení čelních skel při demontáži nebo nanášení lepicího 
materiálu, atd.

• odkládací trubka s polstrováním odolným proti sklouznutí pro 
optimální přidržení a ochranu proti poškrábání

• všestranný pomocník – univerzální použití díky plynule 
nastavitelné šířce a výšce s aretací

• pro čelní skla téměř všech velikostí
• další možná využití: pracovní stůl nebo přeprava dílů
• zasouvací provedení – úspora místa při skladování
• se 4 pevnými kolečky – 2 z toho s ruční brzdou
• snadná manipulace
• max. zatížení 100 kg
• robustní konstrukce z čtyřhranných trubek

Technické údaje:
max. zatížení: 100 kg

500.8100 1320,0 257,0 1380,0 845,0 1320,0 23,50

Technické údaje:

Univerzální odkládací stoly na skla s kolečky

• ideálně vhodné k odložení čelních skel při demontáži nebo 
nanášení lepicího materiálu, atd. 

• odkládací trubka s polstrováním odolným proti sklouznutí pro 
optimální přidržení a ochranu proti poškrábání

• pro čelní skla téměř všech velikostí
• sklápěcí provedení – úspora místa při skladování
• se 4 pevnými řiditelnými kolečky, 2 kolečka s parkovací 
brzdou

• snadná manipulace
• max. zatížení 100 kg
• robustní konstrukce z ocelových trubek

Technické údaje:
max. zatížení: 100 kg

140.2227 900,0 760,0 930,0 140.2228 8,00
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Lakovací stanoviště

• ideálně vhodné k odložení kapot motorů, zadních výklopných 
dveří, blatníků a tyčí nárazníků pro účely broušení nebo 
lakování

• nastavitelné přídržné zařízení pro optimální přidržení bez 
poškrábání

• nastavitelná šířka, výška a sklon
• téměř pro všechny velikosti
• se 4 pevnými kolečky – 2 z toho s ruční brzdou, 2 řiditelná 
kolečka

• účinná práce jednou rukou
• bez přerušení lakování pro dokonalý výsledek
• velká úspora času při přípravě na lakování
• lepší výsledky lakování
• max. zatížitelnost 35 kg
• robustní konstrukce z ocelových trubek

Technické údaje:
max. zatížení: 35 kg

140.2254 1100,0 780,0 1500,0 17,50

Otočný lakovací stojan

• ideálně vhodné k odložení kapot motorů, zadních výklopných 
dveří, blatníků a tyčí nárazníků pro účely broušení nebo 
lakování

• nastavitelné přídržné zařízení pro optimální přidržení bez 
poškrábání

• nastavitelná šířka, výška a sklon
• otáčení nožní pákou v rozsahu 360°
• téměř pro všechny velikosti
• včetně nástavce, který lze kdykoliv demontovat
• šest univerzálně nastavitelných přídržných ramen
• včetně držáku na pistoli na boku
• dvě pevná kolečka
• účinná práce jednou rukou
• bez přerušení lakování pro dokonalý výsledek
• velká úspora času při přípravě na lakování
• lepší výsledky lakování
• max. zatížitelnost 35 kg
• robustní pozinkovaná konstrukce

Technické údaje:
max. zatížení: 35 kg

140.2384 1900,0 800,0 1000,0 17,00

Vozík na papírové role, 2 úrovně

• ideálně vhodné k zakrytí před lakováním
• mobilní dávkovač papíru na 2 úrovních na celkem 2 
papírových rolí

• vhodné na krycí papír a krycí fólii o max. velikosti 45 cm
• s nastavitelnými přítlačnými válečky na lepicí pásku
• včetně držáku na pistoli na boku
• bezproblémové a rovné oddělení při použití ostrého nože
• praktické odkládací přihrádky
• dvě pevná kolečka
• Včetně madel pro snadné posunování
• robustní konstrukce z ocelových trubek

140.2382 920,0 660,0 600,0 11,00

Vozík na papírové role, 4 úrovně

• ideálně vhodné k zakrytí před lakováním
• mobilní dávkovač papíru na 4 úrovních na celkem 4 
papírových rolí

• vhodné na krycí papír a krycí fólii o max. velikosti 45 cm
• dvě úrovně – max. 30 cm, dvě úrovně – max. 45 cm
• s nastavitelnými přítlačnými válečky na lepicí pásku
• bezproblémové a rovné oddělení při použití ostrého nože
• dvě pevná kolečka
• včetně madla pro snadnou manipulaci v dílně
• robustní konstrukce z ocelových trubek

140.2383 580,0 560,0 1080,0 11,00

Vozík na papírové role, 3 úrovně

• ideálně vhodné k zakrytí před lakováním
• mobilní dávkovač papíru na 4 úrovních na celkem 6 
papírových rolí

• vhodné na krycí papír a krycí fólii o max. velikosti 90 cm
• s nastavitelnými přítlačnými válečky na lepicí pásku
• jednoduchá výměna papírových rolí
• vícestupňové nastavení pro různé délky
• včetně držáku na pistoli na obou stranách
• čtyři pevná, řiditelná kolečka
• Včetně madla pro snadné posunování
• robustní konstrukce z ocelových trubek

140.2350 1130,0 1240,0 540,0 29,00

Vozík s mříží

• K univerzálnímu použití
• čtyři pevná řiditelná kola
• max. zatížení 80 kg
• robustní konstrukce z ocelových trubek

Technické údaje:
Celková nosnost: 80 kg

160.0260 1965,0 900,0 600,0 40,86
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ECOline Dílenský servisní vozík

• pevná konstrukce z ocelového plechu
• snadné pojíždění i při vysokém zatížení
• zvýšená hrana na všech úrovních
• vnitřní rozměr dna 565 x 395 mm
• boční rukojeť
• se 2 kolečky s Ø 100 mm
• se 2 řiditelnými kolečky s Ø 100 mm s brzdou pojezdu a 
otáčení

• vysoká stabilita

Technické údaje:
Celková nosnost: 150 kg

Průměr kola: 100 mm

890.0001 850,0 680,0 425,0 12,60

Technické údaje:

Dílenský servisní vozík ECOline s perforovaným krytem

• pevná konstrukce z ocelového plechu
• snadné pojíždění i při vysokém zatížení
• zvýšená hrana na všech úrovních
• vnitřní rozměr dna 565 x 395 mm
• boční zakrytí perforované desky k uschování dalšího nářadí
• uzavřeno ze zadní strany
• přehledné uspořádání nářadí
• boční rukojeť
• se 2 kolečky s Ø 100 mm
• se 2 řiditelnými kolečky s Ø 100 mm s brzdou pojezdu a 
otáčení

• vysoká stabilita

Technické údaje:
Celková nosnost: 150 kg

Průměr kola: 100 mm

890.0006 850,0 682,0 426,0 20,00

Dílenský servisní vozík

• extra pevné plastové provedení
• bez šroubů – snadné sestavení
• vzdálenost mezi policemi 30 cm
• dvě madla
• se 2 řiditelnými kolečky s rozměrem 100 mm
• se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
• vysoká stabilita
• nízká vlastní hmotnost
• sloupky z eloxovaného hliníku

Technické údaje:
Celková nosnost: 200 kg

Průměr kola: 100 mm

800.0020 1010,0 860,0 480,0 12,10

Dílenský servisní vozík s obložením

• extra pevné plastové provedení
• s obložením
• bez šroubů – snadné sestavení
• vzdálenost mezi policemi 30 cm
• dvě madla
• se 2 řiditelnými kolečky s rozměrem 100 mm
• se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
• vysoká stabilita
• nízká vlastní hmotnost
• sloupky z eloxovaného hliníku

Technické údaje:
Celková nosnost: 200 kg

Průměr kola: 100 mm

800.0021 1010,0 860,0 480,0 12,10

Dílenský servisní vozík se 2 zásuvkami

• extra pevné plastové provedení
• bez šroubů – snadné sestavení
• dvě vodicí lišty pro zásuvky s kuličkovými ložisky
• dvě madla
• se 2 řiditelnými kolečky s rozměrem 100 mm
• se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
• vysoká stabilita
• nízká vlastní hmotnost
• sloupky z eloxovaného hliníku

Technické údaje:
Celková nosnost: 200 kg

Průměr kola: 100 mm

800.0030 1010,0 860,0 480,0 14,20

Dílenský servisní vozík se 2 zásuvkami a obložením

• extra pevné plastové provedení
• bez šroubů – snadné sestavení
• dvě vodicí lišty pro zásuvky s kuličkovými ložisky
• dvě madla
• se 2 řiditelnými kolečky s rozměrem 100 mm
• se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
• vysoká stabilita
• nízká vlastní hmotnost
• sloupky z eloxovaného hliníku

Technické údaje:
Celková nosnost: 200 kg

Průměr kola: 100 mm

800.0031 1010,0 860,0 480,0 15,00



64

VŠEOBECNÉ NÁŘADÍ
ALLWZG

Obrysová měrka

• k rychlému sejmutí a přenesení obrysů karoserie
• přesné výsledky práce na odborné úrovni
• snadná manipulace
• boční kovové upnutí pro volitelnou montáž druhého měřítka
• rozšíření pracovní oblasti na 500 mm
• stupnice o délce 250 mm / 10" / dílky v mm / palcích
• hloubka zasunutí 45 mm
• čtyři magnety na zadní straně
• tuhé provedení
• umělá hmota

Oblasti použití: karosářské práce / modelářství / truhlářství / 
obkládání

140.2147 100,0 20,0 280,0 421

Klín na měření spár

• k přizpůsobení při montáži dílů karoserie
• původní rozměr lze měřítkem předem zjistit na nepoškozené 
straně

• vhodné také k rychlému srovnávacímu měření
• měřicí stupnice
• s rukojetí
• umělá hmota

Rozsah měření

mm

150.1569 155,0 0,5 - 120,0 25

Souprava měřítek mezer

• k přizpůsobení a montáži autoskel a dílů karoserie
• přizpůsobení ke karoserii díky otočné konstrukci s kuličkovým 
uložením

• trojrozměrné přestavení spároměrky pro bezproblémovou 
práci podle aktuálních požadavků

• deset distančních lístků pro přesné určení velikosti spáry
• původní rozměr lze měřítkem předem zjistit na nepoškozené 
straně

• bez poškození resp. poškrábání nalakovaných dílů
• s upínací přísavkou
• s flexibilním labutím krkem
• umělá hmota

150.1570 3 dílná 110,0 20,0 45,0 100

Teleskopická podpěra pro kapoty motorů a zadní 
výklopné dveře

• ideálně vhodné pro práci na kapotě motoru nebo pátých 
dveřích, např. při výměně tlumičů

• aretace pátých dveří nebo kapoty motoru v požadované 
poloze

• plynule nastavitelné
• s praktickým upínacím mechanismem
• speciální nástrojářská ocel

140.2199 650 - 1500 1,80

Teleskopická podpěra pro kapoty motorů a zadní 
výklopné dveře

• Ideální vhodné k podepření kapoty motoru nebo zadních 
dveří

• Vhodné také k aretaci pedálu
• Pogumované kontaktní plochy pro ochranu proti poškrábání
• Vytvoření konstantního brzdového tlaku po delší časový úsek
• Plynulé nastavení

140.2178 640,0 - 1090,0 920

Stetoskop pro mechaniky

• velmi flexibilní
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlá a přesná diagnóza závady podle zvuku
• ocelová špička

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1645 1120,0 200

Stetoskop pro mechaniky, elektronický

• velmi flexibilní
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlá a přesná diagnóza závady podle zvuku
• včetně 9V blokové baterie
• ocelová špička

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: Zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1410 1160,0 190,0 100

Elektronický profesionální stetoskop

• k profesionální diagnostice poruch
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlé, zcela jasné a jednoznačné výsledky zkoušek na 
zvukové bázi

• obsahuje 6 nezávislých snímačů, které lze namontovat 
například na podlahu vozu nebo do motorového prostoru

• snadné přiřazení zdroje poruchy podle barevně kódovaných 
kabelů a tabulky barev na krabici

• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1695 18 
dílná Elektronický profesionální stetoskop 2,50

Balení osahuje:

150.1695-1 Sluchátka 350

150.1695-2 Zesilovač se spínačem pro výběr barvy 115

150.1695-3 Stetoskop, ruční přístroj 165

150.1695-4 Upínací pásky, balení 8 ks 9

150.1695-5 Snímač 10

150.1695-6 Kabelové svorky s barevným kódováním, 6dílná sada 755



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i65

Ultrazvukový přístroj k vyhledávání netěsností

• akustická lokalizace netěsností u karoserií
• přijímač se vede podél vnějšího povrchu karoserie
• usnadňuje nalezení příčiny hluku od větru nebo průniku vody
• v praktickém pouzdře k uschování

150.1690 Ultrazvukový přístroj k vyhledávání netěsností 460

Přístroj k měření tloušťky vrstev

• k rychlému měření vrstev
• pro vrstvy na hliníku, železe a barevných kovech
• ideálně vhodné k odkrytí škod po nechodě
• digitální indikátor s osvětlením
• automatické vypnutí
• ovládání jednou rukou
• pevné umělohmotné tělo
• s praktickým pouzdrem k uschování

Technické údaje:
Zobrazení: LCD displej 3,1/2"

Provozní podmínky: 0 °C - 50 °C (32 °F - 50 °F) < 75 % vlhkost vzduchu

Doba reakce: 1 sekunda

Měřicí rám – „tloušťka“: 0–40 mils (0–1 000 µm)

Přesnost měření: +/- 4 dgts na 0 do 7,8 mils

+/- 10 dgts na 0 do 199 µm

+/- (3 % + 4 dgts) na 7,9 mils do 40 mils

+/- (3 % + 10 dgts) na 200 do 1 000 µm

150.3010 148,0 105,0 42,0 280

Souprava, horkovzdušná pistol s příslušenstvím

• výkonné horkovzdušné pistole se 2 výkonovými stupni
• plynulá regulace teploty
• regulační kolečko se značkami pro 6 oblastí teploty
• opěrný třmen pro práci na výšku
• včetně čtyř různých předsazených trysek
• Výkonový stupeň 1: 200–300 l/min (max. 450 °C) 
• Výkonový stupeň 2: 350–500 l/min (max. 650°C)      
• Regulace teploty: 1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C / 
5≈550°C / 6≈650°C        

Oblasti použití: Odstranění barev, pájení trubek, smršťování 
PVC, svařování a ohýbání umělých hmot, vysoušení, roztavení, 
atd.

960.1190 5 dílná Souprava, horkovzdušná pistol s 
příslušenstvím 1,11

Balení osahuje:

960.1191 Horkovzdušná pistole 670

960.1192 Tryska s širokým paprskem, 75 mm 20

960.1193 Reflektorová tryska 20

960.1194 Redukční tryska, 45 mm 20

960.1195 Redukční tryska, 14 mm 50

Souprava horkovzdušné pistole, digitální

• výkonné horkovzdušné pistole se 2 výkonovými stupni
• digitální plynulá regulace teploty
• včetně přístroje pro práci na výšku
• deset stupňů intenzity foukání
• včetně čtyř různých předsazených trysek
• LC displej
• výkon: 2000 W
• Výkonový stupeň 1: 200–300 l/min (max. 450 °C) 
• Výkonový stupeň 2: 350–500 l/min (max. 650°C)      
• Regulace teploty: 50 - 650°C        

Oblasti použití: Odstranění barev, pájení trubek, smršťování 
PVC, svařování a ohýbání umělých hmot, vysoušení, roztavení, 
atd.

960.1175 5 dílná Souprava horkovzdušné pistole, 
digitální 850

Balení osahuje:

960.1176 Horkovzdušná pistole, digitální 740

960.1192 Tryska s širokým paprskem, 75 mm 20

960.1193 Reflektorová tryska 20

960.1194 Redukční tryska, 45 mm 20

960.1195 Redukční tryska, 14 mm 50
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TESTOVÁNÍ VODNÍCH PUMP
WATE

Souprava k testování vodních pump

150.9020 8 dílná Souprava k testování vodních pump 520

Balení osahuje:

X

150.9021 1 Měřicí přístroj (nízký tlak, 0–15 psi) 192

150.9022 2 Záslepka 2

150.9023 1 Souprava pryžového trubkového těsnění, 2dílná 63

150.9025 1 Umělohmotná hadice 6 mm, délka 2 m 30

150.9026 1 Hadicové hrdlo s vnějším závitem 52

150.9027 1 Trubková zástrčka 130

PŘÍSTROJE PRO PODTLAKOVÉ PLNĚNÍ SYSTÉMU CHLAZENÍ
KUSYVABE

Podtlaková plnička chladicího systému

• univerzální použití k naplnění chladicího systému běžných 
vozidel

• vytvořením podtlaku v chladicím okruhu se nová chladicí 
kapalina samovolně nasaje do systému

• při vytváření podtlaku provede chladicí systém současně 
kontrolu těsnosti

• naplnění bez bublin zamezuje uzavření vzduchu v chladicím 
systému

• čištění chladicího systému je zbytečné
• univerzálně vhodné díky kuželovým pryžovým přípojkám
• v pevném umělohmotném kufříku

Upozornění: plnicí zařízení automaticky nevyprázdní 
starou chladicí kapalinu!

Technické údaje:
Tlakoměr: do max. -30 PSI / -1 Bar

Tlak vzduchu: min. 550 kPa - max. 690 kPa

Spotřeba vzduchu: max. 180l/min / 690kPa

Podtlak: 0,85 bar při 690 kPa

150.2070 4 dílná Podtlaková plnička chladicího 
systému 1,88

Balení osahuje:

150.2070-1 Plnicí pistole 1,28

150.2070-29 Pryžový kužel, velký 0,07

150.2070-28 Pryžový kužel, malý 0,06

150.2070-30 Hadice, 1,5 m 0,20

VYPLACHOVACÍ PŘÍSTROJE
SUELG

Pneumatická pistole na propláchnutí chladicího systému

• ideálně vhodné k rychlému a výkonnému naplnění chladicího 
systému

• obnovení optimálního provozu chladicího systému
• použití bez rozpouštědla nebo agresivních chemických látek
• pracuje na principu stlačeného vzduchu a vody – tím se zvýší 
tlak vody

• pistole na propláchnutí chladicího systému je vybavena 
běžnou vodovodní přípojkou 1/2"/Ø 13 mm

• univerzální pryžová tryska s různými průměry 
19,0/29,0/32,0/36,5 a 40,0 mm

• pro všechny běžné hadice chladičů
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Vstupní tlak: max. 8,5 bar

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1216 19,0 / 29,0 / 32,0 / 36,5 / 40,0 350,0 300

ČERPADLA PRO PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZKOUŠEK CHLADICÍCH 
SYSTÉMŮ

ABDRUP

Ruční pumpa s manometrem

• ideálně vhodné ke kontrole těsnosti chladicích systémů a 
topení

• rozsah měření 0–2,5 bar
• s přetlakovým ventilem
• tlakoměr s pryžovou ochrannou krytkou
• robustní provedení

455.0111 Ruční pumpa s manometrem 473

ZKUŠEBNÍ ADAPTÉRY NA CHLADICÍ SYSTÉMY
KUELPRUEADAP

Zkušební adaptéry na chladicí systémy

• k diagnostice netěsností chladicích systémů
• s rychlospojkou
• Vnitřní závit nebo bajonetový uzávěr
• snadná manipulace
• optimální použití společně se zkušebním čerpadlem KS 
455.0111

• robustní provedení

455.0113 Šroubovací adaptér, M42x3,0 163

455.0114 Šroubovací adaptér, M45x3,0 137

455.0115 Šroubovací adaptér, M45x4,0 84

455.0116 Šroubovací adaptér, M52x3,0 114

455.0117 Šroubovací adaptér, M62x4,0 169

455.0118 Šroubovací adaptér, M72x4,0 216

455.0119 Bajonetový adaptér, Ø 60 mm 105

KONUSOVÉ ZKUŠEBNÍ ADAPTÉRY NA CHLADICÍ SYSTÉMY
KUKOPRA

Konusový zkušební adaptér na chladicí systémy

• ke kontrole tlaku a diagnostice netěsností chladicích systémů
• vytvořením podtlaku se přidrží pryžový konus v otvoru 
chladiče nebo kompenzační nádobky

• možnost použití přímo na chladiči nebo vyrovnávací nádobce
• pevné usazení
• snadná manipulace
• použití s běžné dostupnými vakuovými zkušebními a plnicími 
jednotkami

• robustní provedení

455.0136 17,0 - 31,0 180,0 62

455.0137 24,0 - 39,0 180,0 77

455.0138 34,0 - 50,0 180,0 110

Souprava konusových zkušebních adaptérů pro chladicí 
systémy, 17,0–50,0 mm 

• ke kontrole tlaku a diagnostice netěsností chladicích systémů
• vytvořením podtlaku se přidrží pryžový konus v otvoru 
chladiče nebo kompenzační nádobky

• možnost použití přímo na chladiči nebo vyrovnávací nádobce
• pevné usazení
• snadná manipulace
• použití s běžné dostupnými vakuovými zkušebními a plnicími 
jednotkami

• robustní provedení

455.0135 3 dílná
Souprava konusových zkušebních 
adaptérů pro chladicí systémy, 
17,0–50,0 mm 

265
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Balení osahuje:

455.0136 Zkušební adaptér na konusy chladicích 
systémů, Ø 17,0–31,0 mm 62

455.0137 Zkušební adaptér na konusy chladicích 
systémů, Ø 24,0–39,0 mm 77

455.0138 Zkušební adaptér na konusy chladicích 
systémů, Ø 34,0–50,0 mm 110

Konusový zkušební adaptér pro expandéry chladicích 
systémů

• ke kontrole tlaku a diagnostice netěsností chladicích systémů
• při použití s plnicí armaturou vhodné také k plnění chladicího 
systému

• vytvořením podtlaku se přidrží pryžový konus v otvoru 
chladiče nebo kompenzační nádobky

• možnost použití přímo na chladiči nebo vyrovnávací nádobce
• pevné usazení díky rozpínací funkci
• odpadá pořizování drahých adaptérů
• pro téměř všechny automobilové značky
• snadná manipulace
• optimální použití společně se zkušebním čerpadlem KS 
455.0111

• robustní provedení z POM (polyoxymetylen)

455.0141 17,0 - 37,0 170,0 252

455.0142 28,0 - 41,0 170,0 280

455.0143 37,0 - 50,0 170,0 320

455.0144 47,0 - 60,0 170,0 410

Souprava konusových zkušebních adaptérů pro 
expandéry chladicích systémů, 17,0–60,0 mm

• ke kontrole tlaku a diagnostice netěsností chladicích systémů
• při použití s plnicí armaturou vhodné také k plnění chladicího 
systému

• vytvořením podtlaku se přidrží pryžový konus v otvoru 
chladiče nebo kompenzační nádobky

• možnost použití přímo na chladiči nebo vyrovnávací nádobce
• pevné usazení díky rozpínací funkci
• odpadá pořizování drahých adaptérů
• pro téměř všechny automobilové značky
• snadná manipulace
• optimální použití společně se zkušebním čerpadlem KS 
455.0111

• robustní provedení z POM (polyoxymetylen)

455.0140 4 dílná
Souprava konusových zkušebních 
adaptérů pro expandéry chladicích 
systémů, 17,0–60,0 mm

1,50

Balení osahuje:

455.0141 Adaptér chladicího systému, Ø 17–37 mm 252

455.0142 Adaptér chladicího systému, Ø 28–41 mm, odstupňovaný 280

455.0143 Adaptér chladicího systému, Ø 37–50 mm, odstupňovaný 320

455.0144 Adaptér chladicího systému, Ø 47–60 mm, odstupňovaný 410

SOUPRAVY NÁSTROJŮ PRO SERVISNÍ DIAGNOSTIKU CHLADICÍHO 
SYSTÉMU

KUESYDISESAE

Zkoušečka chladicího systému, užitková vozidla

• k diagnostice netěsností chladicích systémů
• sedm adaptérů ≈ 85% pokrytí užitkových vozidel
• optimální a spolehlivé usazení jako originální uzávěr
• tlakoměr s pryžovou ochrannou krytkou
• kovová ruční pumpa a flexibilní hadice s uvolňovacím ventilem
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

455.0110 9 dílná Zkoušečka chladicího systému, 
užitková vozidla 1,62

Balení osahuje:

455.0111 Ruční pumpa pro testovací přístroje na 
chladicí systémy, 2,5 bar/36 psi 473

455.0112 Hadice s odlehčením od tahu, pro 455.0111 155

455.0113 Šroubovací adaptér, M42x3,0 163

455.0114 Šroubovací adaptér, M45x3,0 137

455.0115 Šroubovací adaptér, M45x4,0 84

455.0116 Šroubovací adaptér, M52x3,0 114

455.0117 Šroubovací adaptér, M62x4,0 169

455.0118 Šroubovací adaptér, M72x4,0 216

455.0119 Bajonetový adaptér, Ø 60 mm 105

Souprava diagnostických konusů pro expandéry 
chladicích systémů

• ke kontrole tlaku a diagnostice netěsností chladicích systémů
• vytvořením podtlaku se přidrží pryžový konus v otvoru 
chladiče nebo kompenzační nádobky

• možnost použití přímo na chladiči nebo vyrovnávací nádobce
• pevné usazení díky rozpínací funkci
• odpadá pořizování drahých adaptérů
• pro téměř všechny automobilové značky
• snadná manipulace
• Včetně ruční pumpy s manometrem
• robustní provedení z POM (polyoxymetylen)
• při použití s plnicí armaturou vhodné také k plnění chladicího 
systému

455.0145 5 dílná Souprava diagnostických konusů pro 
expandéry chladicích systémů 1,80

Balení osahuje:

455.0111 Ruční pumpa pro testovací přístroje na 
chladicí systémy, 2,5 bar/36 psi 473

455.0141 Adaptér chladicího systému, Ø 17–37 mm 252

455.0142 Adaptér chladicího systému, Ø 28–41 mm, odstupňovaný 280

455.0143 Adaptér chladicího systému, Ø 37–50 mm, odstupňovaný 320

455.0144 Adaptér chladicího systému, Ø 47–60 mm, odstupňovaný 410

TESTOVÁNÍ TĚSNOSTI HLAV VÁLCŮ
ZYLETE

Souprava k testování netěsností hlavy válců, únik CO2

• k lokalizaci netěsností u spalovacích motorů
• racionální a spolehlivé nalezení trhlin a prosakujících míst
• ověření případného obsahu CO2 v chladicí kapalině
• ideální použití u hlav válců, těsnění hlav válců a motorových 
bloků

• netěsnost viditelná díky zbarvení testovací kapaliny
• pro všechna běžná vozidla s motory chlazenými vodou (plyn, 
nafta a benzin)

• samoregenerující reakční kapalina pro opakované použití
• v pevném umělohmotném kufříku

150.1910 8 dílná Souprava k testování netěsností 
hlavy válců, únik CO2 1,43

Balení osahuje:

150.1911 Přísavný pryžový měch 30

150.1912 Dvoucestný mosazný ventil 120

150.1913 Základní přístroj se 2 zkušebními komorami a kuželem 120

150.1914 Reakční kapalina, 250 ml 250

150.1915 Prázdný zásobník, 250 ml 30

150.1916 Bajonetový adaptér chladicího systému, č. 1 60

150.1917 Bajonetový adaptér chladicího systému, č. 2 80

150.1918 Bajonetový adaptér chladicího systému, č. 3 110
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NÁSTRČNÉ OŘECHY NA TEPELNÉ SPÍNAČE
THESCHST

Speciální nástrčný klíč

• otevřený šestihranný profil
• vhodné k montáži teplotních snímačů, tepelných spínačů a 
jiných konstrukčních dílů s horním nebo bočním kabelovým 
připojením

• vhodné také na šroubové spoje zahnutých trubkových vedení
• matné chromování
• slitina chromu a vanadu

150.3810 10,0 3/8" 19

150.3811 11,0 3/8" 41

150.3812 12,0 3/8" 49

150.3814 14,0 3/8" 69

150.3817 17,0 3/8" 108

150.3819 19,0 3/8" 135

Souprava speciálních nástrčných klíčů

• otevřený šestihranný profil
• vhodné k montáži teplotních snímačů, tepelných spínačů a 
jiných konstrukčních dílů s horním nebo bočním kabelovým 
připojením

• vhodné také na šroubové spoje zahnutých trubkových vedení
• matné chromování
• slitina chromu a vanadu
• na liště s příchytkami

150.3805 6 dílná Souprava speciálních nástrčných 
klíčů 460

Balení osahuje:

150.3810 3/8" Speciální nástrčný klíč, 10 mm 19

150.3811 3/8" Speciální nástrčný klíč, 11 mm 41

150.3812 3/8" Speciální nástrčný klíč, 12 mm 49

150.3814 3/8" Speciální nástrčný klíč, 14 mm 69

150.3817 3/8" Speciální nástrčný klíč, 17 mm 108

150.3819 3/8" Speciální nástrčný klíč, 19 mm 135

ULOŽENÍ VENTILÁTORŮ
LFTLAG

Klíč na stavěcí matice se zářezy ložisek ventilátorů, pro 
vozidla Volvo, se 4 čepy

• Ideálně vhodné k demontáži stavěcích matic se zářezy 
ventilátorových ložisek

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: Ventilátorová ložiska Volvo FM12

460.0950 73,0 60,0 54 48,0 4 6,0 780

OTÁČKOMĚRY
DRHZHLMSSR

Fotoelektronický otáčkoměr

• ruční digitální laserový měřicí přístroj
• k bezdotykovému měření rychlosti otáčení/otáček
• LED displej 18 mm
• automatické ukládání do paměti: poslední naměřená hodnota/
max. a min. hodnota

• cílový bod laserového paprsku pro přesnou vizualizaci místa 
měření

• bezkontaktní měření otáček s pomocí přiložených odrazových 
značek

Technické údaje:
Rozsah měření: 2,5 - 99.999 U/min

Vzdálenost při měření: 50–500 mm

Rozlišení: 0,1 ot./min. do 999,9, 1 ot./min. od 1 000

Přesnost měření: 0,05% +/- 1

Napájení proudem: 3x1,5 V AAA (není součástí dodávky)

Rozměry: 185x73x37mm

Provozní teplota: 0 / + 50 °C

455.0130 Fotoelektronický otáčkoměr 415

Příslušenství:

455.0131 Proužky z reflexní pásky, 200x12 mm, 
balení 3 ks 1

TESTOVÁNÍ NEMRZNOUCÍCH KAPALIN A CHLADICÍ VODY
FROKUEWATE

Refraktometr – optický zkušební přístroj pro elektrolyty a 
mrazuvzdorné kapaliny

• k rychlé a přesné kontrole obsahu kyseliny v elektrolytu a 
nemrznoucí kapaliny

• vhodné také na chladicí vodu a vodu do ostřikovačů
• nastavitelný okulár s pryžovou kontaktní plochou
• s automatickou kompenzací teploty (ATC)
• možné použití také při okolní teplotě pod 10 °C
• funkce korekce naměřené hodnoty bimetalem
• vysoce kvalitní provedení z hliníku
• dobrý odečet hodnot díky ostrým dělicím linkám
• dodatečná kalibrovatelnost
• včetně kalibrovacího šroubováku a pipety
• v praktickém umělohmotném pouzdře

Technické údaje:
Elektrolyt: hustota kyseliny (rozsah měření 1,1 až 1,4 kg/l)

Chladicí kapalina na bázi propylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření 0 °C až +50 °C)

Chladicí kapalina na bázi etylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření 0 °C až -50 °C)

Voda do ostřikovačů: Nemrznoucí kapalina (rozsah měření 0 °C až -40 °C)

550.1290 40,0 149,0 40 x 13 630

Refraktometr – optické zařízení k testování elektrolytu, 
nemrznoucích kapalin a aditiv AdBlue®

• k rychlé a přesné kontrole obsahu kyseliny v elektrolytu a 
nemrznoucí kapaliny a přísad AdBlue®

• vhodné také na chladicí vodu a vodu do ostřikovačů
• nastavitelný okulár s pryžovou kontaktní plochou
• s automatickou kompenzací teploty (ATC)
• možné použití také při okolní teplotě pod 10 °C
• funkce korekce naměřené hodnoty bimetalem
• vysoce kvalitní provedení z hliníku
• dobrý odečet hodnot díky ostrým dělicím linkám
• dodatečná kalibrovatelnost
• včetně kalibrovacího šroubováku a pipety
• v praktickém umělohmotném pouzdře

*AdBlue® je registrovaná známka VDA německého svazu 
automobilového průmyslu VDA e.V.

Technické údaje:
Elektrolyt: hustota kyseliny (rozsah měření 1,1 až 1,3 kg/l)

Chladicí kapalina na bázi propylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření -25 až -50 °C)

Chladicí kapalina na bázi etylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření -25 °C až -50 °C)

Voda do ostřikovačů: Nemrznoucí kapalina (rozsah měření -10 až -40 °C)

Pro přísady adblue® (vra): obsah močoviny (rozsah měření 30 až 35 %)

550.1285 40,0 160,0 40 x 13 480
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Zkoušečka mrazuvzdorné kapaliny

• k rychlé a přesné kontrole množství chladicí kapaliny
• na směsi etylenglykolu a vody v okruzích chladičů osobních 
automobilů, užitkových vozidel, atd.

• vizuální kontrola koroze a dalších nečistot
• možné použití také při okolní teplotě pod 10 °C
• výkyvná měřicí stupnice pro lepší odečet hodnot (do -50 °C 
/ -60°F)

• vysoce kvalitní provedení
• umělohmotné tělo
• dobrá čitelnost

550.1241 Zkoušečka mrazuvzdorné kapaliny 120

PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ TEPLOTY
TEMESS

Tyčový teploměr

• vhodné ke kontrole předepsané teploty proudu vzduchu u 
vzduchového vedení

• také ke kontrole teploty vody
• dlouhá a úzká měřicí stopka
• lístek se stupnicí s dílky v °C a °F

150.1963 210,0 0 - 200 0 - 400 27

Digitální tyčový teploměr

• vhodné ke kontrole předepsané teploty proudu vzduchu u 
vzduchového vedení

• také ke kontrole teploty vody
• dlouhá a úzká měřicí stopka
• dobrá čitelnost
• včetně 9V blokové baterie
• funkce „Hold“
• LCD displej

150.1968 125,5 -50 - +150 145

Infračervený teploměr

• laserová měřicí pistole pro bezkontaktní měření teploty
• mimořádně vhodná k použití v průmyslu, stavebnictví, u 
motorových vozidel, v chemickém průmyslu a kontrole 
potravin

• laserový měřicí paprsek s červeným měřicím bodem
• osvětlený displej
• digitální LCD displej
• funkce automatického vypnutí
• včetně 9V blokové baterie
• pevné umělohmotné tělo

Oblasti použití: točivé motory, obtížně přístupná místa, 
kapaliny, vodiče pod napětím, topná, plynová a klimatizační 
zařízení, chladicí systémy, zahřáté kotoučové brzdy, agresivní 
chemické látky a potraviny

Technické údaje:
Přepínací: °C / °F

Rozsah měření: -20°C - 500°C

Režim přepínání pro spektrální rozsah: 0,85 - 0,90 - 0,95 µm

Výstupní výkon, max.: 1mW

Napájení proudem: 9V bloková baterie

150.3040 Infračervený teploměr 135

Termografická kamera s UV lampou

• kompaktní termografická kamera pro použití ve stavebnictví, 
elektrotechnice, strojírenství, automobilovém průmyslu, atd.

• spolehlivé měření teplot a ukládání obrazu a dat pro 
vyhotovení zprávy

• získání přesných dat i z bezpečné vzdálenosti
• barevný displej pro spolehlivé vyhodnocení a analýzu 
teplotních stavů

• s laserovým křížem pro přesné nastavení polohy
• tři volitelné barevné palety pro znázornění obrazu: železo, 
duha, šedá

• volitelné jednotky měření: stupně Celsia nebo Fahrenheita
• integrovaná LED světla pro práci na tmavých místech
• integrovaná UV světla ideální pro identifikaci netěsností v 
systému chlazení a klimatizace

• nastavení automatického vypínání
• nastavení data a času pro přesný záznam dat
• integrované rozhraní Micro USB
• zapínač a vypínač slouží také k ochraně kamery
• včetně 3 baterií AA
• v pevném umělohmotném kufříku
• K výměně ložiskových pouzder podélných ramen a příčných 
ramen na přední a zadní nápravě

Přednosti:
• přesně měření teplot
• zpráva s výsledky a integrovanými obrázky
• rychlá diagnostika závad
• bezpečnost a větší odstup při práci

Obsah balení:
• Základní přístroj
• Paměťová karta Micro SD 2 GB
• Sada baterií 3xAA

Technické údaje:
• Přesnost: ±1,5 % nebo 1,5 °C
• Rozsah měření: -30° až +650 °C (-22°F až 1202°F) 
• Emisivita: 4 přednastavené hodnoty, možnost uživatelského 
nastavení v rozsahu od ε 0,10 do 1,00

• Poměr vzdálenosti k cíli (E:M): 30:1
• Přesnost měřené hodnoty: 0,1°C/°F
• Reakční doba: >125 ms
• Spektrální rozsah: 8 až 14 µm
• Laser: laserový kříž vymezuje oblast měření teploty
• Snímač: technologie IR-EX™ (integrovaný snímač IR-Array s 
čidlem CMOS)

• Rozlišení obrazu (V x Š): 16 384 pixelů (128x128)
• Sledovací úhel (V x Š): 30,0°
• Maximální teplota: 650 °C
• Tepelná citlivost: 150 mK
• Obnovovací frekvence: < 9 Hz
• Barevné palety: 3 (železo, duha, šedá)
• Formát ukládání obrázků: obraz ve formátu Bitmap (BMP) s 
teplotou a emisivitou

• Obrazovka: barevná TFT obrazovka 1,77" (rozlišení 128x160 
pixelů)

• Baterie: 3xAA
• Provoz na baterie s laserem a světlem: 12 hodin
• Paměť: karta Micro SD 2 GB
• Provozní teplota: 0 až 50 °C

150.3220 Termografická kamera s UV lampou 300
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NÁŘADÍ NA HADICOVÉ SPONY
SCHLAUCHSCHELLWRKZ

Šroubovák na nástrčné ořechy ERGOTORQUEplus®

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• šestihran
• flexibilní
• omezený utahovací moment
• dvojitá spirálová pružina
• povrch z umělé hmoty
• slitina chromu a vanadu

159.1126 6,0 10,8 259,0 150,0 109,0 9,3 155

159.1127 7,0 11,7 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.2128 8,0 11,9 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.1125 10,0 12,5 279,0 170,0 109,0 14,3 170

Šroubovák na nástrčné ořechy ERGOTORQUEplus®, 
dlouhé provedení

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• šestihran
• flexibilní
• ideální na hluboko uložené šroubovací hadicové svorky
• omezený utahovací moment
• dvojitá spirálová pružina
• povrch z umělé hmoty
• slitina chromu a vanadu

911.1175 5 11,9 614,0 500,0 114,0 8,9 270

911.1176 6 10,9 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1177 7 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1178 8 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• pružná čepel s dvojitou spirálovou pružinou
• omezený utahovací moment
• povrch z umělé hmoty
• obsahuje také nejběžnější bity a nástrčné ořechy 1/4"
• v boxu pro vystavení

911.1180 16 
dílná

Souprava šroubováků 
ERGOTORQUEplus® 1,30

1 x                       1/4“

1 x                  1/4“

1 x 7 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

2 x 5.5 - 6.5 mm

2 x PH1 - PH2

6 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

     

     

Speciální uvolňovací nářadí na spony HENN®

• univerzální použití na vozidla se sponami HENN®
• ideálně vhodné k odjištění a uvolnění spon na hadicích 
plnicího vzduchu nebo chladiva

• nastavení hlavy v rozsahu 90° madlem pro práci na obtížně 
přístupných místech

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

150.2233 96,0 95

Napínák na hadicové spony

• k demontáži a montáži hadicových svorek
• snadné použití
• nízké prostorové nároky
• pohon vřetenem s nízkým opotřebováním
• ovládání ručním kolečkem
• pohon šestihranem a 1/4"  
• slitina chromu a molybdenu

115.0910 6-40 0-37 80 130

115.0911 6-65 0-62 105 160

Skřipcové kleště na hadicové spony

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• poniklováno
• slitina chromu a vanadu

115.1126 18-36 175,0 231

115.1127 18-54 230,0 420

Souprava skřipcových kleští na hadicové svorky

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• poniklováno
• slitina chromu a vanadu

115.1125 2 dílná 175 - 230 mm 653

Kleště na hadicové spony

• vhodné k montáži a demontáži spon s pružinovými pásky
• optimální přidržení díky zvláštní konstrukci čelistí
• včetně aretace a funkce západky
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

115.1181 0-55 260,0 380
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Kleště na hadicové spony, zahnuté

• vhodné k montáži a demontáži spon s pružinovými pásky
• zahnutí o 90°
• optimální přidržení díky zvláštní konstrukci čelistí
• upínací drážky s bočním přesazením
• včetně aretace a funkce západky
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

115.1182 0-22 220,0 380

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• hlava zahnutá o 45°
• pohyblivé čelisti
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1042 0-65 55,0 220,0 210

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• hlava zahnutá o 90°
• pohyblivé čelisti
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1198 18- 53 5-43 210,0 400

Univerzální kleště na hadicové spony

• univerzální korunkový profil
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• včetně aretace
• všestranné použití
• slitina chromu a molybdenu

115.1043 0-48,5 40,0 220,0 240

Kleště na hadicové spony

• vhodné k odborné montáži a demontáži spon s pružinovými 
pásky

• otočné čelisti
• včetně funkce západky
• otevření a uzavření bez vynaložení velké síly
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1167 15-56 275,0 400

Kleště na hadicové svorky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na svorky s pružným páskem
• včetně aretace a funkce západky
• slitina chromu a molybdenu

115.1046 0-45 37,0 220,0 230

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• vhodné k odborné montáži a demontáži spon s pružinovými 
pásky

• zahnutí o 110°
• otočné čelisti
• s aretačním zařízením
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1173 6-58 250,0 400

Kleště na hadicové svorky se dvěma bowdenovými lanky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na samoupínací spony s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 600 mm
• délkově nastavitelné bowdenové lanko
• včetně aretace
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• speciální nástrojářská ocel

115.1065 0 - 70 270,0 600,0 115.1065-1 540
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Kleště na hadicové spony, VAG

• vhodné k montáži nebo demontáži spon s pružinovými pásky 
s konickými konci

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• s bowdenovým lankem 600 mm
• včetně funkce západky, aretace a uvolňovací páčky
• vnitřní pružina
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: motory VAG 2,0 TDI (BKD), mimořádně 
vhodné pro obtížně přístupné spodní hadice chladičů 

115.1169 0 - 60 260,0 600,0 500

Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na samoupínací spony s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 650 mm
• včetně funkce západky, aretace a uvolňovací páčky
• vnitřní pružina
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• slitina chromu a molybdenu

115.1168 0 - 70 260,0 650,0 500

Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• ideálně vhodné k otevírání a uzavírání hadicových spon
• vhodné na obtížně přístupné samoupínací spony s 
pružinovým páskem

• s vyztuženým bowdenovým lankem 590 mm
• včetně aretace
• vnitřní pružina
• snížení kroucení kleští při práci se silnými sponami
• rychlovýměnný systém pro náhradní bowdenové lanko
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kalená ocel

Oblast použití: MUBEA a NORMA

115.0901 15 - 54 260,0 730,0 115.0902 500

Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• na samosvorné hadicové spony  
• zejména na palivová vedení, chladicí hadice a vedení vody 
pro ostřikování

• ploché upínání na spony s pružinovým páskem s plochými 
konci

• otevření a uzavření spony bez poškození hadice i na obtížně 
přístupných místech

• s bowdenovým lankem 650 mm
• včetně aretace
• samootevírací
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1041 0 - 60 200,0 650,0 115.1041-1 470

Kleště na hadicové spony Clic a Clic-R

• k odborné montáži a demontáži spon s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 600 mm pro obtížně přístupná místa
• plynulá aretace
• páčka pro rychlé uvolnění
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

115.1189 0-50 210,0 600,0 330
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Kleště na hadicové svorky s otočným hranolovým 
upínáním

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• zejména na palivová vedení, chladicí hadice a vedení vody 
pro ostřikování

• s otočným hranolovým upínáním
• samootevírací
• poniklovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

115.1188 8-18 210,0 200

Kleště na hadicové spony Click, zahnuté

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• hlava zahnutá o 90°
• otevření a uzavření bez vynaložení velké síly
• kované kousací čelisti
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1179 0-18 180,0 160

Kleště na hadicové svorky Click, kované

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• opakovaně použitelná svorka V2A
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• samootevírací mechanismus
• slitina chromu a molybdenu

115.1045 0-38 25,0 180,0 215

Kleště na hadicové spony Click

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• samootevírací
• slitina chromu a molybdenu

115.1040 0-25 40,0 160,0 120

Kleště na hadicové svorky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na svorky s pružným páskem
• včetně aretace a funkce západky
• slitina chromu a molybdenu

115.1047 0-45 37,0 220,0 230

Souprava kleští na hadicové spony

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• ideální pro hluboko ležící svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• na samoupínací svorky s pružinovým pásem s 3bodových 
uchycením

• samootevírací
• k otevření a zavření opakovaně použitelných hadicových 
svorek Click, typ Click+Click-R

• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• speciální nástrojářská ocel

Možnosti použití: k otevření a uzavření vedení paliva, 
odvzdušňovacího vedení, chladicího vedení, vedení vody nebo 
podtlakového vedení, atd.

115.1104 4 dílná Souprava kleští na hadicové spony 1,12

Balení osahuje:

115.1045 Kleště na hadicové svorky Click, kované, 
180 mm 215

115.1042 Kleště na hadicové spony, zahnuté, 220 mm 210

115.1187 Kleště na hadicové spony s hranolovým 
uchycením, 8–18 mm 189

115.1065 Kleště na hadicové svorky se dvěma 
bowdenovými lanky, 600 mm 540

Souprava kleští na hadicové spony motorových vozidel

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• k otevírání a uzavírání hadicových svorek Cobra
• s pohyblivými lisovacími čelistmi
• včetně aretace a funkce západky
• samootevírací mechanismus
• k demontáži a montáži hadicových svorek
• včetně bowdenového lanka
• slitina chromu a molybdenu

115.1055 7 dílná Souprava kleští na hadicové spony 
motorových vozidel 4,00

Balení osahuje:

115.1041 Kleště na hadicové spony s bowdenovým 
lankem, 650 mm 470
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Balení osahuje:

115.1042 Kleště na hadicové spony, zahnuté, 220 mm 210

115.1043 Univerzální kleště na hadicové spony, 220 mm 240

115.1044 Speciální kleště na průchodky, 195 mm 190

115.1045 Kleště na hadicové svorky Click, kované, 180 mm 215

115.1046 Kleště na hadicové spony, varianta 1, 
220 mm 230

115.1047 Kleště na hadicové spony, varianta 2, 
220 mm 230

NÁŘADÍ K MONTÁŽI A DEMONTÁŽI HADIC
SCHMODEWER

Speciální kleště na průchodky

• vhodné k montáži a demontáži
• ke stahování hadicových spojek natažených na průchodkách
• k odbornému otevření spojek palivového vedení
• k odbornému použití bez poškození při práci
• mimořádně ploché konce čelistí
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: palivová vedení, podtlakové systémy a 
vodovodní hadice.

115.1044 0-30 195,0 70,0 190

Kleště k uvolnění hadic

• vhodné k uvolňování pevně usazených hadic chladičů
• regulační šroub k nastavení čelistí
• šetrné k materiálu
• nízké nároky na sílu
• jednoduchá obsluha
• umělohmotná rukojeť
• speciální nástrojářská ocel

115.1199 180,0 15-54 180

Kleště k uvolnění hadic se zvýšenou povolovací sílou

• vhodné k uvolňování pevně usazených hadic chladičů
• regulační šroub k nastavení čelistí
• Zvýšená povolovací síla díky tažnému lanu
• šetrné k materiálu
• nízké nároky na sílu
• jednoduchá obsluha
• umělohmotná rukojeť
• speciální nástrojářská ocel

115.1103 285,0 45-120 530

NÁŘADÍ K UVOLNĚNÍ HADICOVÝCH SVOREK
SCHLAUCHABKLWKZ

Souprava kleští na uzavření trubkových vedení ALLinONE

• ke snadnému uzavření trubkového vedení – 4,75 mm (3/16“) 
až 14,0 mm (9/16“)

• otočný zásobník se čtyřmi upínači pro příslušnou velikost 
vedení

• ideální při provádění údržby systémů benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ochrana před průnikem vlhkosti a cizích předmětů
• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• speciální umělá hmota

122.1295 3 dílná 4,75-14 38,0 120,0 149

Balení osahuje:

122.1296 Kapalinová zarážka ALLinONE, Ø 4,75–14 mm 60

122.1297 Náhradní umělohmotná zátka, pro kleště na 
uzavírání trubkových vedení 122.1296 50

Souprava hadicových spon

• ke snadnému uzavření pružných hadicových vedení svorkou 
– 10,0 mm (3/8“) až 45,0 mm (1.3/4“)

• plynulá regulace průtoku, citlivá regulace průtoku nebo úplné 
zastavení průtoku

• hadice se velkoplošně stlačí proti pevnému ocelovému háku – 
zamezení poškození hadice

• otočné kovové svěrací křídlo
• ideální při provádění údržby systémů benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• odolnost proti teplotám do 160 °C
• speciální nástrojářská ocel

122.1200 4 dílná Souprava hadicových spon 420

Balení osahuje:

122.1201 Hadicová spona, max. Ø 10 mm (3/8") 41

122.1202 Hadicová spona, max. Ø 15 mm (1/2") 46

122.1203 Hadicová spona, max. Ø 25 mm (1") 96

122.1204 Hadicová spona, max. Ø 45 mm (1.3/4") 237

Souprava kleští k uvolnění hadicových svorek s plynulým 
nastavením, zahnuté

• plynulé
• ke snadnému uvolnění svorek u pružných hadicových vedení, 
20 až 74 mm

• úplné zastavení průtoku
• hadice se velkoplošně stlačí proti pevné kontaktní ploše – 
zamezení poškození hadice

• flexibilní čelisti pro univerzální použití
• ideální při provádění údržby systémů benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

115.5010 3 dílná
Souprava kleští k uvolnění 
hadicových svorek s plynulým 
nastavením, zahnuté

895
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Balení osahuje:

115.5012 Kleště k uvolnění hadicových svorek, 
zahnuté, Ø 20,0 mm 70

115.5013 Kleště k uvolnění hadicových svorek, 
zahnuté, Ø 35,0 mm 320

115.5014 Kleště k uvolnění hadicových svorek, 
zahnuté, Ø 74,0 mm 505

Souprava kleští pro uchopení hadicových svorek

• ke snadnému uzavření pružných hadicových vedení svorkou 
– 15,9 mm (5/8“) až 60,0 mm (2,3/8“)

• úplné zastavení průtoku
• hadice se velkoplošně stlačí proti pevné kontaktní ploše – 
zamezení poškození hadice

• nastavitelná aretace s funkcí západky
• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• odolnost proti teplotám do 160 °C
• speciální umělá hmota

115.5050 3 dílná Souprava kleští pro uchopení 
hadicových svorek 370

Balení osahuje:

115.5052 Kleště na uvolňování svorek, Ø 15 mm 80

115.5053 Kleště na uvolňování svorek, Ø 30 mm 130

115.5054 Kleště na uvolňování svorek, Ø 60 mm 160

Souprava kleští na uvolnění hadicových svorek, 90°, 
zahnuté

• ke snadnému uzavření pružných hadicových vedení svorkou 
– 15,9 mm (5/8“) až 35,0 mm (2,3/8“)

• zahnuté provedení pro použití také v omezených prostorových 
podmínkách

• úplné zastavení průtoku
• hadice se velkoplošně stlačí proti pevné kontaktní ploše – 
zamezení poškození hadice

• nastavitelná aretace s funkcí západky
• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• odolnost proti teplotám do 160 °C
• speciální umělá hmota

115.5055 3 dílná Souprava kleští na uvolnění 
hadicových svorek, 90°, zahnuté 370

Balení osahuje:

115.5057 Kleště na uvolňování svorek, 90°, Ø 15 mm 55

115.5058 Kleště na uvolňování svorek, 90°, Ø 23 mm 95

115.5059 Kleště na uvolňování svorek, 90°, Ø 35 mm 130

ZÁCHYTNÉ VANY
AUFFAWA

Záchytná vana, 7,5 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9359 385,0 130,0 620

Záchytná vana, 8 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky odtokovému kohoutu
• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• šroubové přípojky s pryžovým těsněním pro bezpečnou 
přepravu

• odolnost proti nárazům

150.9357 340,0 120,0 600,0 1,06

Záchytná vana, 17 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9360 445,0 145,0 1,07

Záchytná vana, 17 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9361 445,0 145,0 1,16
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Pojízdná sběrná vana, 30 litrů, extra plochá s kolečky

• pět madel
• mimořádně plochý okraj vyšší o 12 cm
• spolehlivé a čisté vylití díky uzavřené nádobě a odtoku
• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• čtyři řiditelná kolečka
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• včetně vyjímatelného síta
• šroubové přípojky s pryžovým těsněním pro bezpečnou 
přepravu

• odolnost proti nárazům

150.9354 600,0 120,0 850,0 5,60

Záchytná vana, 55 l, extra plochá

• čtyři rukojeti pro přenášení
• mimořádně plochý okraj vyšší o 11 cm
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtoku

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům
• polyetylen

150.9358 1030,0 724,0 110,0 6,80

ODMĚRKY, KONVICE A TRYCHTÝŘE
MESSBKATRI

Souprava odměrek

• sestava praktických odměrek různých velikostí
• všestranné možnosti použití
• průhledné
• pevné
• dílky stupnice v červené základové barvě
• odolné proti oleji, benzinu a kyselinám
• s madlem a výlevkou
• PE (polyetylén)

Stupnice: L / ml, Cups, Oz, Quart

150.9205 3 dílná 250 - 500 - 1.000 ml 227

Odměrka s flexibilním vývodem

• všestranné možnosti použití
• pružný odtok ve tvaru trychtýře pro čisté vyprázdnění
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny, nemrznoucí 
kapaliny a kapaliny bez obsahu kyselin

• pevné
• odolné
• stupnice s dílky
• praktické madlo pro přenášení
• speciální umělá hmota

150.9234 1 150.9236 150

150.9235 2 150.9236 250

150.9001 3 150.9003 310

150.9002 5 150.9003 440

Konev na vodu

• všestranné možnosti použití
• pevné
• dvě madla pro přenášení
• výlevka pro čisté vyprázdnění
• vhodné na vodu a chladicí kapalinu
• speciální umělá hmota

150.9239 9 920

Souprava trychtýřů

• sestava praktických trychtýřů různých velikostí
• všestranné možnosti použití
• červená
• pevné
• odolné proti oleji, benzinu a kyselinám
• závěsná spona pro pohodlné použití
• HDPE (vysokotlaký polypropylen)

150.9240 5 dílná Ø 50 - Ø 75 - Ø 95 - Ø 115 - Ø 
150 mm 251
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Flexibilní trychtýř s hliníkovým jádrem

• ideálně vhodné k čistému a kontrolovanému vypuštění všech 
kapalin, například oleje, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny, 
paliva, atd.

• odolné proti benzinu, motorové naftě, oleji, chladicím, 
hydraulickým a brzdovým kapalinám

• vhodné také jako trychtýř k naplnění
• zachování vytvořeného tvaru s možností změny
• volně tvarovatelné – vhodné také pro velmi úzká místa
• problémy při vypouštění kapalin jsou minulostí
• konstrukce s velkým zatížením a vytvarováním do nového 
tvaru, opakované použití

• snadné čištění
• teplotní odolnost v rozmezí od -34 do +232 °C
• hliníkové jádro
• vnější povrch z nitrilového kaučuku

150.9303 372,0 170,0 240

Souprava univerzálních trychtýřů

• speciální pružný trychtýř pro práci na obtížně přístupných 
místech

• všestranné možnosti použití
• s bajonetovým uzávěrem a těsněním
• přímé spojení s plnicím otvorem oleje
• konec zdlouhavého a časově náročného plnění
• včetně transparentní hadice s uzavírací zátkou na konci 
hadice

• závěsná spona pro pohodlné použití
• zamezují ztrátám a znečištění motorů olejem
• speciální umělá hmota

150.9230 3 dílná 14x16 1 160 400 240

Polyetylénový sudový trychtýř se sítkem

• ideální pro spolehlivé naplnění kapalin do ocelových sudů s 
objemem 200 l s 2" zátkovnicemi

• z tvarované strany můžete položit také krabičku nebo filtr na 
odkapávání

• objem trychtýře 30 litrů umožňuje rychlé nalití velkého 
množství kapaliny

• se sítkem pro zachycení větších částic a s krytem
• velký průměr – sud zůstane čistý
• vysoké stěny – ochrana proti stříkání
• 100% polyetylén odolný proti UV záření – nekoroduje

150.9209 30 150,0 590,0 1,70

PŘEČERPÁVACÍ PUMPY
UMFUPUM

Přečerpávací minipumpa

• ideální pomůcka k přelití v nouzových případech
• vhodné na bateriové kyseliny, paliva, oleje a destilovanou 
vodu

• připevnění hadice k balonovému zvedáku pomocí přiložených 
hadicových spon

• speciální umělá hmota

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1665 8,0 2 x 900 320

Přečerpávací pumpa

• ideální pomůcka ke snadnému přečerpání a odčerpání
• Vhodné na bateriové kyseliny, nemrznoucích kapaliny, paliva, 
oleje a destilovanou vodu

• odolné proti kyselinám
• s vysoce kvalitním tělem čerpadla a zesílenou rukojetí
• pomocí pryžové hadice se západkou možná přeměna na 
vzduchové čerpadlo

• včetně pryžových hadic a zmenšovacího dílu
• speciální umělá hmota

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1660 12,0 2 x 1.300 465

Elektrické odsávací a plnicí ruční pumpy

• ideální k odsávání, plnění a přelévání různých kapalin
• Vhodné na motorovou naftu, motorový olej a topný olej
• Kapacita odsávání: Motorový olej 0,2 l/min., motorová nafta a 
topný olej 1,2 l/min.

• Připojení 12 V s použitím krokodýlkových svorek z vozidle 
nebo externí baterie

• Včetně odsávací sondy 6 mm
• Nevhodné na vodu, převodový olej a snadno zápalné 
kapaliny, jako je benzin, atd.

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.2800 13 2 x 1.200 1,15
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Kovová odsávací a plnicí ruční pumpa, 0,2 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice
• robustní kovové provedení

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1684 0,2 8 10 290 290 365

Odsávací a plnicí ruční pumpa, 0,2 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice s výstupní uzavírací krytkou
• robustní provedení z PP

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.9221 0,2 6 8 210 210 245

Odsávací a plnicí ruční pumpa, 1,5 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice s výstupní uzavírací krytkou
• robustní provedení z PP

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.9222 1,5 14 16 320 320 900

Dvoucestné odsávací a plnicí ruční pumpy

• ideální k odsávání, plnění a přelévání různých kapalin
• kulový ventil k omezení sacího a tlakového zdvihu
• nasávání a plnění při každém zdvihu
• odolné proti opotřebování a teplotní odolnost
• pro obtížně přístupné plnicí a vypouštěcí otvory
• včetně 2 hadic
• čirá sací hadice Ø vnitřní x vnější: 10x16 mm, délka 600 mm
• odtoková hadice vyztužená tkaninou Ø vnitřní x vnější: 
16x21mm, délka 600 mm

• vhodné na brzdové kapaliny, motorové/převodové oleje, 
benzin, motorovou naftu, topný olej, benzin k čištění, líh, 
petrolej, nemrznoucí kapaliny, atd.

• pevná ocelová ochranná trubka

150.9255 208,0 256 808,0 40 662

150.9256 255,0 720 855,0 60 884

Dávkovací ruční pumpa, PVC, 1 l

• ideální ke kontrole naplnění a vypuštění různých kapalin
• přesné dávkování podle stupnice
• velký sací výkon
• pro obtížně přístupné plnicí otvory oleje
• vhodné na brzdové kapaliny, motorové/převodové oleje, 
hydraulické oleje, benzin, motorovou naftu, topný olej, chladicí 
kapaliny, atd.

• PVC hadice vyztužená tkaninou
• PVC válec    

Technické údaje:
Zdvihový objem: 1 000 ml

Zdvih: 420,0 mm

Dílek stupnice: 25 ml

Spojovací závit: M15x1,5lG

150.9250 60 465,0 931

PVC hadice

• vyztuženo tkaninou
• pro 150.9250

Vnější

průměr

v mm

150.9253 600,0 10,0 16,0 110

PVC hadice se zahnutou vypouštěcí trubkou

• k plnění oleje přes otvory na obtížně přístupných místech
• připevnění křídlatou maticí a těsněním
• připojení přes vnější závit M15 x 1,5
• pevná zahnutá hliníková trubka
• vyztuženo tkaninou
• ideální k použití s dávkovací ruční pumpou KS 150.9250

150.9252 750,0 10 120° 125

Kovová trubka Flex s výstupní hlavicí

• k plnění oleje přes otvory na obtížně přístupných místech
• připevnění křídlatou maticí a těsněním
• připojení přes vnější závit M15 x 1,5
• pevná a pružná ocelová trubka
• ideální k použití s dávkovací ruční pumpou KS 150.9250

150.9251 250,0 10 82

Plnicí a vypouštěcí hrdlo chladiče, Scania/Volvo/Renault

• ideálně vhodné k výměně chladicí kapaliny
• velký průtok pro rychlé vypuštění
• rychlospojka z jakostní oceli      

Použití: nákladní vozy a autobusy Scania 340/360,Volvo/
Renault

455.0076 15,0 9,8 78,0 150

Plnicí a vypouštěcí hrdlo chladiče, Volvo

• ideálně vhodné k výměně chladicí kapaliny
• velký průtok pro rychlé vypuštění
• rychlospojka z jakostní oceli      

460.1750 83,0 150
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RUČNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA
FASPU

Ruční pístové čerpadlo na chemické látky

• na mírně agresivní média rozpustná ve vodě, jako jsou 
nemrznoucí kapaliny, slabé kyseliny, prostředky k čištění skel, 
louh a mýdlo

• čerpací těleso z robustního PP
• neoprenová těsnění
• použití se sudy o objemu 200 a 220 l
• k plnění nádob se stupnicemi, odměrek, kanystrů, atd.

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 200,00 cm³

Výkon v l/min: 20,0 l/min

150.8253 G2" a / M64x4 840,0 1350,0 340

Ruční pístové čerpadlo s pákovým válcem

• čerpací těleso z pevného zinkového odlitku
• dvoudílná sací trubka s možností přizpůsobení
• na nádoby o objemu 60/200/220 l
• těsnicí materiál NBR
• s flexibilní hadicí s PVC
• na oleje do SAE 50, samomazná, neagresivní média, jako 
jsou motorové oleje, strojní oleje, řezné oleje, topné oleje, 
neředěné nemrznoucí kapaliny

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 120,00 cm³

Výkon v l/min: 12,0 l/min

150.8255 G2" a / M64x4 1200,0 1000,0 960

HADICOVÉ SPONY
SCHLSCH

Hadicové svorky

• kompatibilní s průměry hadice 16–40 mm
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0070 26 dílná Hadicové svorky 300

8 x                   Ø 16 mm

6 x                  Ø 22 mm

4 x Ø 25 mm

2 x Ø 28 mm

2 x Ø 35 mm

4 x Ø 40 mm

Souprava bezestupňových hadicových spon s jedním 
uchem

• kompatibilní s průměry hadice 5,8-21 mm
• z jakostní oceli
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0830 170 dílná Souprava bezestupňových 
hadicových spon s jedním uchem 490

20 x                   Ø 5,8 - 7,0 mm

20 x                  Ø 7,3 - 9,0 mm

20 x Ø 8,8 - 10,5 mm

20 x Ø 10,8 - 13,3 mm

20 x Ø 12,0 - 14,5 mm

20 x Ø 12,3 - 14,8 mm

20 x Ø 14,5 - 17,0 mm

15 x Ø 16,0 - 19,2 mm

15 x Ø 17,8 - 21,0 mm

    

   

Souprava hadicových minisvorek 

• kompatibilní s průměry hadice 7–18 mm
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0770 78 dílná Souprava hadicových minisvorek  550

10 x Ø 7 - 9 mm

10 x Ø 8 - 10 mm

10 x Ø 9 - 11 mm

10 x Ø 10 - 12 mm

6 x Ø 11 - 13 mm

6 x Ø 12 - 14 mm

6 x Ø 13 - 15 mm

6 x Ø 14 - 16 mm

7 x Ø 15 - 17 mm

7 x Ø 16 - 18 mm
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ŠROUBOVACÍ HADICOVÉ SPONY
SCHRSCHLSCHE

Šroubovák na nástrčné ořechy ERGOTORQUEplus®

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• šestihran
• flexibilní
• omezený utahovací moment
• dvojitá spirálová pružina
• povrch z umělé hmoty
• slitina chromu a vanadu

159.1126 6,0 10,8 259,0 150,0 109,0 9,3 155

159.1127 7,0 11,7 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.2128 8,0 11,9 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.1125 10,0 12,5 279,0 170,0 109,0 14,3 170

Šroubovák na nástrčné ořechy ERGOTORQUEplus®, 
dlouhé provedení

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• šestihran
• flexibilní
• ideální na hluboko uložené šroubovací hadicové svorky
• omezený utahovací moment
• dvojitá spirálová pružina
• povrch z umělé hmoty
• slitina chromu a vanadu

911.1175 5 11,9 614,0 500,0 114,0 8,9 270

911.1176 6 10,9 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1177 7 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1178 8 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• pružná čepel s dvojitou spirálovou pružinou
• omezený utahovací moment
• povrch z umělé hmoty
• obsahuje také nejběžnější bity a nástrčné ořechy 1/4"
• v boxu pro vystavení

911.1180 16 
dílná

Souprava šroubováků 
ERGOTORQUEplus® 1,30

1 x                       1/4“

1 x                  1/4“

1 x 7 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

2 x 5.5 - 6.5 mm

2 x PH1 - PH2

6 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

     

     

HADICOVÉ SPONY Z PRUŽINOVÉHO PÁSKU
FEDBASCHL

Speciální uvolňovací nářadí na spony HENN®

• univerzální použití na vozidla se sponami HENN®
• ideálně vhodné k odjištění a uvolnění spon na hadicích 
plnicího vzduchu nebo chladiva

• nastavení hlavy v rozsahu 90° madlem pro práci na obtížně 
přístupných místech

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

150.2233 96,0 95

Napínák na hadicové spony

• k demontáži a montáži hadicových svorek
• snadné použití
• nízké prostorové nároky
• pohon vřetenem s nízkým opotřebováním
• ovládání ručním kolečkem
• pohon šestihranem a 1/4"  
• slitina chromu a molybdenu

115.0910 6-40 0-37 80 130

115.0911 6-65 0-62 105 160

Skřipcové kleště na hadicové spony

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• poniklováno
• slitina chromu a vanadu

115.1126 18-36 175,0 231

115.1127 18-54 230,0 420

Souprava skřipcových kleští na hadicové svorky

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• poniklováno
• slitina chromu a vanadu

115.1125 2 dílná 175 - 230 mm 653

Kleště na hadicové spony s hranolovým upínáním

• na samosvorné hadicové spony s plochými konci se třemi 
svorkami

• zejména na palivová vedení, chladicí hadice a vedení vody 
pro ostřikování

• s hranolovým upínáním na spony s pružinovým páskem s 
plochými konci

• otevření a uzavření spony bez poškození hadice i na obtížně 
přístupných místech

• samootevírací
• speciální nástrojářská ocel

115.1187 8-18 195,0 189
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Kleště na hadicové spony

• vhodné k montáži a demontáži spon s pružinovými pásky
• optimální přidržení díky zvláštní konstrukci čelistí
• včetně aretace a funkce západky
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

115.1181 0-55 260,0 380

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• vhodné k montáži a demontáži spon s pružinovými pásky
• zahnutí o 90°
• optimální přidržení díky zvláštní konstrukci čelistí
• upínací drážky s bočním přesazením
• včetně aretace a funkce západky
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

115.1182 0-22 220,0 380

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• hlava zahnutá o 45°
• pohyblivé čelisti
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1042 0-65 55,0 220,0 210

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• hlava zahnutá o 90°
• pohyblivé čelisti
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1198 18- 53 5-43 210,0 400

Univerzální kleště na hadicové spony

• univerzální korunkový profil
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• včetně aretace
• všestranné použití
• slitina chromu a molybdenu

115.1043 0-48,5 40,0 220,0 240

Kleště na hadicové spony

• vhodné k odborné montáži a demontáži spon s pružinovými 
pásky

• otočné čelisti
• včetně funkce západky
• otevření a uzavření bez vynaložení velké síly
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1167 15-56 275,0 400

Kleště na hadicové svorky

• vhodné k odborné montáži a demontáži spon s pružinovými 
pásky

• otočné čelisti
• včetně aretace a funkce západky
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1183 0-40 220,0 350

Kleště na hadicové svorky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na svorky s pružným páskem
• včetně aretace a funkce západky
• slitina chromu a molybdenu

115.1046 0-45 37,0 220,0 230

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• vhodné k odborné montáži a demontáži spon s pružinovými 
pásky

• zahnutí o 110°
• otočné čelisti
• s aretačním zařízením
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1173 6-58 250,0 400
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Kleště na hadicové svorky, typ MU1

• bezpečná a odborná montáž a demontáž svorek
• možnost použití na plocho uložené a excentrické konce 
svorek

• včetně aretace a funkce západky
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• na obtížně přístupné svorky s pružným páskem nového druhu
• speciální nástrojářská ocel

115.1062 0-30 235,0 390

Kleště na hadicové svorky, typ MU2

• bezpečná a odborná montáž a demontáž svorek
• možnost použití na plocho uložené a excentrické konce 
svorek

• včetně aretace a funkce západky
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• na obtížně přístupné svorky s pružným páskem nového druhu
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: VAG 2,0 TDI / kódy motorů: BKD, 
Volkswagen Passat od roku 2005, Touran, Golf V, Škoda 
Octavia, Audi A3, atd. 

115.1063 0-40 295,0 470

Kleště na hadicové svorky, typ MU2

• vhodné k odborné montáži a demontáži spon s pružinovými 
pásky

• ideální pro hluboko ležící svorky s pružinovým pásem
• otočné čelisti
• včetně funkce západky
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1166 4-45 290,0 440

Kleště na hadicové svorky, typ MU3

• bezpečná a odborná montáž a demontáž svorek
• možnost použití na plocho uložené a excentrické konce 
svorek

• s bowdenovým lankem 600 mm
• délkově nastavitelné bowdenové lanko
• včetně aretace a funkce západky
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• na obtížně přístupné svorky s pružným páskem nového druhu
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: VAG 2,0 TDI / kódy motorů: BKD, 
Volkswagen Passat od roku 2005, Touran, Golf V, Škoda 
Octavia, Audi A3, atd.

115.1064 0 - 50 240,0 600,0 115.1066 540

Kleště na hadicové svorky se dvěma bowdenovými lanky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na samoupínací spony s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 600 mm
• délkově nastavitelné bowdenové lanko
• včetně aretace
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• speciální nástrojářská ocel

115.1065 0 - 70 270,0 600,0 115.1065-1 540

Kleště na hadicové spony, VAG

• vhodné k montáži nebo demontáži spon s pružinovými pásky 
s konickými konci

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• s bowdenovým lankem 600 mm
• včetně funkce západky, aretace a uvolňovací páčky
• vnitřní pružina
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: motory VAG 2,0 TDI (BKD), mimořádně 
vhodné pro obtížně přístupné spodní hadice chladičů 

115.1169 0 - 60 260,0 600,0 500

Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na samoupínací spony s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 650 mm
• včetně funkce západky, aretace a uvolňovací páčky
• vnitřní pružina
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• slitina chromu a molybdenu

115.1168 0 - 70 260,0 650,0 500
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Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• ideálně vhodné k otevírání a uzavírání hadicových spon
• vhodné na obtížně přístupné samoupínací spony s 
pružinovým páskem

• s vyztuženým bowdenovým lankem 590 mm
• včetně aretace
• vnitřní pružina
• snížení kroucení kleští při práci se silnými sponami
• rychlovýměnný systém pro náhradní bowdenové lanko
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kalená ocel

Oblast použití: MUBEA a NORMA

115.0901 15 - 54 260,0 730,0 115.0902 500

Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• na samosvorné hadicové spony  
• zejména na palivová vedení, chladicí hadice a vedení vody 
pro ostřikování

• ploché upínání na spony s pružinovým páskem s plochými 
konci

• otevření a uzavření spony bez poškození hadice i na obtížně 
přístupných místech

• s bowdenovým lankem 650 mm
• včetně aretace
• samootevírací
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1041 0 - 60 200,0 650,0 115.1041-1 470

Kleště na hadicové spony Clic a Clic-R

• k odborné montáži a demontáži spon s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 600 mm pro obtížně přístupná místa
• plynulá aretace
• páčka pro rychlé uvolnění
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

115.1189 0-50 210,0 600,0 330

HADICOVÉ SPONY CLICK A COBRA
CLICOSCHL

Kleště na hadicové svorky s otočným hranolovým 
upínáním

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• zejména na palivová vedení, chladicí hadice a vedení vody 
pro ostřikování

• s otočným hranolovým upínáním
• samootevírací
• poniklovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

115.1188 8-18 210,0 200

Kleště na hadicové spony Click, zahnuté

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• hlava zahnutá o 90°
• otevření a uzavření bez vynaložení velké síly
• kované kousací čelisti
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1179 0-18 180,0 160

Kleště na hadicové svorky Click, kované

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• opakovaně použitelná svorka V2A
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• samootevírací mechanismus
• slitina chromu a molybdenu

115.1045 0-38 25,0 180,0 215
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Kleště na hadicové spony Click

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• samootevírací
• slitina chromu a molybdenu

115.1040 0-25 40,0 160,0 120

Kleště na hadicové spony Clic a Clic-R

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• pohyblivé čelisti pro použití na hadicové spony na obtížně 
přístupných místech palivového vedení

• hlava zahnutá o 45°
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• samootevírací
• slitina chromu a molybdenu

115.1057 0-30 45,0 200,0 180

BEZUCHÉ HADICOVÉ SPONY
OHRLOSCHL

Kleště na hadicové spony bez oušek

• rýhovaná rukojeť
• k montáži a demontáži „bezuchých“ hadicových spon
• pro práci na nápravových manžetách, chladicích a palivových 
hadicích

• univerzální použití
• slitina chromu a molybdenu

115.1039 0-60 230,0 25,0 320

Kleště na hadicové spony, pro bezuché hadicové svorky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• pro práci na bezuchých hadicových svorkách
• vhodné také na termoplastické nápravové manžety
• rovnoměrné stlačení pružných částí
• bez poškození manžety
• s pákovým převodem
• poniklované provedení
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: nápravové manžety značek Audi, BMW, 
Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, 
Opel, Porsche, Volkswagen, atd.

115.1210 100 248,0 330

HADICOVÉ SPONY S JEDNÍM UCHEM
1OHRSCHLASCHEL

Kleště na svorky se spodním držákem ouška

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• k tvarování hadicových svorek
• bez vztyčení ucha před procesem stlačení
• rovnoměrné stlačení pružných částí
• bez poškození manžety
• poniklované provedení
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: nápravové manžety, hadice chladicí kapaliny 
a palivové hadice u automobilů Volkswagen, Audi, Opel, 
BMW, Mercedes, Honda, Nissan a Mazda 

115.1050 0-22 260,0 380

Kleště na hadicové spony O

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• s pohonem 3/8“ pro použití s momentovými klíči
• umožňují stahování hadicových svorek
• čtyřhranné otvory 1/2" v rukojeti k použití s momentovými klíči
• slitina chromu a molybdenu

115.1053 0-17 240,0 540

Kleště na hadicové spony

• práce z boku
• ke stlačení hadicových svorek
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a vanadu

115.1185 240,0 335

Kleště na hadicové svorky pro utažení utahovacím 
momentem

• s černou umělohmotnou rukojetí
• s pohonem 3/8“ pro použití s momentovými klíči
• umožňuje stahování nebo tváření hadicových svorek
• možné použití na hadicové svorky z jakostní oceli na hnacích 
hřídelích

• robustní konstrukce z lité oceli

115.1056 0-45 270,0 880
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STAHOVACÍ PÁSKY
SPABAEN

Stahovací pásek s kulatým uzávěrem, jakostní ocel

• ideálně vhodné k připevnění nápravových manžet, manžet 
řízení, atd.

• libovolné nastavení
• jakostní ocel 304

115.1591 200,0 4,6 100 200

115.1592 250,0 4,6 100 300

115.1593 350,0 4,6 100 400

115.1594 500,0 4,6 100 500

Upínací a řezné nářadí na hadicové pásky

• k připevnění přídržných pásků k nápravovým manžetám
• s integrovaným upínacím a odřezávacím zařízením
• vhodné pro prefabrikované a nekonečné hadicové spony do 
9,5 mm   

• speciální nástrojářská ocel

115.1059 163,0 437

Upínací kleště pro stahovací pásky s kulatým uzávěrem, 
jakostní ocel

• ideálně vhodné pro práci na stahovacích páskách z jakostní 
oceli

• určeno pro max. šířku pásku 12 mm
• kontrolované utažení a přesné odříznutí stahovacího pásku v 
jednom pracovním kroku

• tažnou sílu určuje samotný pracovník
• vhodné na stahovací pásky z oceli, nerezové oceli a epoxidu
• speciální nástrojářská ocel

115.1590 210,0 650

Štípačka na hadovky, zahnutá

• k rozříznutí bezuchých hadicových svorek
• svorky na nápravových manžetách, chladicích a palivových 
hadicích

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a vanadu

115.1186 220,0 345

Štípačka na hadovky, zahnutá

• k rozříznutí bezuchých hadicových svorek
• hlava zahnutá o 45°
• svorky na nápravových manžetách, chladicích a palivových 
hadicích

• otevření spony a hadicových pásků bez poškození
• univerzální použití
• poniklované provedení

115.1191 0 - 30,0 50,0 230,0 330

HADICOVÉ SPONY Z PRUŽINOVÉHO DRÁTU
FEDRASCHL

Kleště na hadicové svorky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na svorky s pružným páskem
• včetně aretace a funkce západky
• slitina chromu a molybdenu

115.1047 0-45 37,0 220,0 230

KLEŠTĚ NA PALIVOVÁ VEDENÍ
KRAZA

Kleště na palivová vedení, s bowdenovým lankem na 
rychlospojky

• k odbornému uvolnění spojek palivového vedení
• s aretací
• zejména na spojky palivového vedení s bočním přístupem k 
uvolňovacím prvkům

• s bowdenovým lankem 650 mm
• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení palivového vedení
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

115.1060 230,0 670,0 115.1058 420

SOUPRAVY KLEŠTÍ NA HADICOVÉ SPONY
SCHSCHEZASAE

Souprava kleští na hadicové spony

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• ideální pro hluboko ležící svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• na samoupínací svorky s pružinovým pásem s 3bodových 
uchycením

• samootevírací
• k otevření a zavření opakovaně použitelných hadicových 
svorek Click, typ Click+Click-R

• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• speciální nástrojářská ocel

Možnosti použití: k otevření a uzavření vedení paliva, 
odvzdušňovacího vedení, chladicího vedení, vedení vody nebo 
podtlakového vedení, atd.

115.1104 4 dílná Souprava kleští na hadicové spony 1,12

Balení osahuje:

115.1045 Kleště na hadicové svorky Click, kované, 
180 mm 215

115.1042 Kleště na hadicové spony, zahnuté, 220 mm 210

115.1187 Kleště na hadicové spony s hranolovým 
uchycením, 8–18 mm 189

115.1065 Kleště na hadicové svorky se dvěma 
bowdenovými lanky, 600 mm 540
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Souprava kleští na hadicové spony motorových vozidel

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• k otevírání a uzavírání hadicových svorek Cobra
• s pohyblivými lisovacími čelistmi
• včetně aretace a funkce západky
• samootevírací mechanismus
• k demontáži a montáži hadicových svorek
• včetně bowdenového lanka
• slitina chromu a molybdenu

115.1055 7 dílná Souprava kleští na hadicové spony 
motorových vozidel 4,00

Balení osahuje:

115.1041 Kleště na hadicové spony s bowdenovým 
lankem, 650 mm 470

115.1042 Kleště na hadicové spony, zahnuté, 220 mm 210

115.1043 Univerzální kleště na hadicové spony, 220 mm 240

115.1044 Speciální kleště na průchodky, 195 mm 190

115.1045 Kleště na hadicové svorky Click, kované, 180 mm 215

115.1046 Kleště na hadicové spony, varianta 1, 
220 mm 230

115.1047 Kleště na hadicové spony, varianta 2, 
220 mm 230

NÁŘADÍ K MONTÁŽI A DEMONTÁŽI HADIC
SCHMODEWER

Speciální kleště na průchodky

• vhodné k montáži a demontáži
• ke stahování hadicových spojek natažených na průchodkách
• k odbornému otevření spojek palivového vedení
• k odbornému použití bez poškození při práci
• mimořádně ploché konce čelistí
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: palivová vedení, podtlakové systémy a 
vodovodní hadice.

115.1044 0-30 195,0 70,0 190

Kleště k uvolnění hadic

• vhodné k uvolňování pevně usazených hadic chladičů
• regulační šroub k nastavení čelistí
• šetrné k materiálu
• nízké nároky na sílu
• jednoduchá obsluha
• umělohmotná rukojeť
• speciální nástrojářská ocel

115.1199 180,0 15-54 180

Kleště k uvolnění hadic se zvýšenou povolovací sílou

• vhodné k uvolňování pevně usazených hadic chladičů
• regulační šroub k nastavení čelistí
• Zvýšená povolovací síla díky tažnému lanu
• šetrné k materiálu
• nízké nároky na sílu
• jednoduchá obsluha
• umělohmotná rukojeť
• speciální nástrojářská ocel

115.1103 285,0 45-120 530

Souprava kleští na uzavření trubkových vedení ALLinONE

• ke snadnému uzavření trubkového vedení – 4,75 mm (3/16“) 
až 14,0 mm (9/16“)

• otočný zásobník se čtyřmi upínači pro příslušnou velikost 
vedení

• ideální při provádění údržby systémů benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ochrana před průnikem vlhkosti a cizích předmětů
• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• speciální umělá hmota

122.1295 3 dílná 4,75-14 38,0 120,0 149

Balení osahuje:

X

122.1296 2 Kapalinová zarážka ALLinONE, Ø 
4,75–14 mm 60

122.1297 1 Náhradní umělohmotná zátka, pro kleště 
na uzavírání trubkových vedení 122.1296 50

Souprava hadicových spon

• ke snadnému uzavření pružných hadicových vedení svorkou 
– 10,0 mm (3/8“) až 45,0 mm (1.3/4“)

• plynulá regulace průtoku, citlivá regulace průtoku nebo úplné 
zastavení průtoku

• hadice se velkoplošně stlačí proti pevnému ocelovému háku – 
zamezení poškození hadice

• otočné kovové svěrací křídlo
• ideální při provádění údržby systémů benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• odolnost proti teplotám do 160 °C
• speciální nástrojářská ocel

122.1200 4 dílná Souprava hadicových spon 420

Balení osahuje:

122.1201 Hadicová spona, max. Ø 10 mm (3/8") 41

122.1202 Hadicová spona, max. Ø 15 mm (1/2") 46

122.1203 Hadicová spona, max. Ø 25 mm (1") 96

122.1204 Hadicová spona, max. Ø 45 mm (1.3/4") 237
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Souprava kleští k uvolnění hadicových svorek s plynulým 
nastavením, zahnuté

• plynulé
• ke snadnému uvolnění svorek u pružných hadicových vedení, 
20 až 74 mm

• úplné zastavení průtoku
• hadice se velkoplošně stlačí proti pevné kontaktní ploše – 
zamezení poškození hadice

• flexibilní čelisti pro univerzální použití
• ideální při provádění údržby systémů benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

115.5010 3 dílná
Souprava kleští k uvolnění 
hadicových svorek s plynulým 
nastavením, zahnuté

895

Balení osahuje:

115.5012 Kleště k uvolnění hadicových svorek, 
zahnuté, Ø 20,0 mm 70

115.5013 Kleště k uvolnění hadicových svorek, 
zahnuté, Ø 35,0 mm 320

115.5014 Kleště k uvolnění hadicových svorek, 
zahnuté, Ø 74,0 mm 505

Souprava kleští pro uchopení hadicových svorek

• ke snadnému uzavření pružných hadicových vedení svorkou 
– 15,9 mm (5/8“) až 60,0 mm (2,3/8“)

• úplné zastavení průtoku
• hadice se velkoplošně stlačí proti pevné kontaktní ploše – 
zamezení poškození hadice

• nastavitelná aretace s funkcí západky
• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• odolnost proti teplotám do 160 °C
• speciální umělá hmota

115.5050 3 dílná Souprava kleští pro uchopení 
hadicových svorek 370

Balení osahuje:

115.5052 Kleště na uvolňování svorek, Ø 15 mm 80

115.5053 Kleště na uvolňování svorek, Ø 30 mm 130

115.5054 Kleště na uvolňování svorek, Ø 60 mm 160

Souprava kleští na uvolnění hadicových svorek, 90°, 
zahnuté

• ke snadnému uzavření pružných hadicových vedení svorkou 
– 15,9 mm (5/8“) až 35,0 mm (2,3/8“)

• zahnuté provedení pro použití také v omezených prostorových 
podmínkách

• úplné zastavení průtoku
• hadice se velkoplošně stlačí proti pevné kontaktní ploše – 
zamezení poškození hadice

• nastavitelná aretace s funkcí západky
• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• odolnost proti teplotám do 160 °C
• speciální umělá hmota

115.5055 3 dílná Souprava kleští na uvolnění 
hadicových svorek, 90°, zahnuté 370

Balení osahuje:

115.5057 Kleště na uvolňování svorek, 90°, Ø 15 mm 55

115.5058 Kleště na uvolňování svorek, 90°, Ø 23 mm 95

115.5059 Kleště na uvolňování svorek, 90°, Ø 35 mm 130

HADICOVÉ SPONY
SCHLSCH

Hadicové svorky

• kompatibilní s průměry hadice 16–40 mm
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0070 26 dílná Hadicové svorky 300

8 x                   Ø 16 mm

6 x                  Ø 22 mm

4 x Ø 25 mm

2 x Ø 28 mm

2 x Ø 35 mm

4 x Ø 40 mm

Souprava bezestupňových hadicových spon s jedním 
uchem

• kompatibilní s průměry hadice 5,8-21 mm
• z jakostní oceli
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0830 170 dílná Souprava bezestupňových 
hadicových spon s jedním uchem 490

20 x                   Ø 5,8 - 7,0 mm

20 x                  Ø 7,3 - 9,0 mm

20 x Ø 8,8 - 10,5 mm

20 x Ø 10,8 - 13,3 mm

20 x Ø 12,0 - 14,5 mm

20 x Ø 12,3 - 14,8 mm

20 x Ø 14,5 - 17,0 mm

15 x Ø 16,0 - 19,2 mm

15 x Ø 17,8 - 21,0 mm

    

   

Souprava hadicových minisvorek 

• kompatibilní s průměry hadice 7–18 mm
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0770 78 dílná Souprava hadicových minisvorek  550

10 x Ø 7 - 9 mm

10 x Ø 8 - 10 mm

10 x Ø 9 - 11 mm

10 x Ø 10 - 12 mm

6 x Ø 11 - 13 mm

6 x Ø 12 - 14 mm

6 x Ø 13 - 15 mm

6 x Ø 14 - 16 mm

7 x Ø 15 - 17 mm

7 x Ø 16 - 18 mm
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NÁŘADÍ NA HADICOVÉ SPONY
SCHLAUCHSCHELLWRKZ

Šroubovák na nástrčné ořechy ERGOTORQUEplus®

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• šestihran
• flexibilní
• omezený utahovací moment
• dvojitá spirálová pružina
• povrch z umělé hmoty
• slitina chromu a vanadu

159.1126 6,0 10,8 259,0 150,0 109,0 9,3 155

159.1127 7,0 11,7 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.2128 8,0 11,9 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.1125 10,0 12,5 279,0 170,0 109,0 14,3 170

Šroubovák na nástrčné ořechy ERGOTORQUEplus®, 
dlouhé provedení

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• šestihran
• flexibilní
• ideální na hluboko uložené šroubovací hadicové svorky
• omezený utahovací moment
• dvojitá spirálová pružina
• povrch z umělé hmoty
• slitina chromu a vanadu

911.1175 5 11,9 614,0 500,0 114,0 8,9 270

911.1176 6 10,9 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1177 7 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1178 8 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• pružná čepel s dvojitou spirálovou pružinou
• omezený utahovací moment
• povrch z umělé hmoty
• obsahuje také nejběžnější bity a nástrčné ořechy 1/4"
• v boxu pro vystavení

911.1180 16 
dílná

Souprava šroubováků 
ERGOTORQUEplus® 1,30

1 x                       1/4“

1 x                  1/4“

1 x 7 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

2 x 5.5 - 6.5 mm

2 x PH1 - PH2

6 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

     

     

Napínák na hadicové spony

• k demontáži a montáži hadicových svorek
• snadné použití
• nízké prostorové nároky
• pohon vřetenem s nízkým opotřebováním
• ovládání ručním kolečkem
• pohon šestihranem a 1/4"  
• slitina chromu a molybdenu

115.0910 6-40 0-37 80 130

115.0911 6-65 0-62 105 160

Skřipcové kleště na hadicové spony

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• poniklováno
• slitina chromu a vanadu

115.1126 18-36 175,0 231

115.1127 18-54 230,0 420

Souprava skřipcových kleští na hadicové svorky

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• poniklováno
• slitina chromu a vanadu

115.1125 2 dílná 175 - 230 mm 653

Kleště na hadicové spony s hranolovým upínáním

• na samosvorné hadicové spony s plochými konci se třemi 
svorkami

• zejména na palivová vedení, chladicí hadice a vedení vody 
pro ostřikování

• s hranolovým upínáním na spony s pružinovým páskem s 
plochými konci

• otevření a uzavření spony bez poškození hadice i na obtížně 
přístupných místech

• samootevírací
• speciální nástrojářská ocel

115.1187 8-18 195,0 189

Kleště na hadicové spony

• vhodné k montáži a demontáži spon s pružinovými pásky
• optimální přidržení díky zvláštní konstrukci čelistí
• včetně aretace a funkce západky
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

115.1181 0-55 260,0 380
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Kleště na hadicové spony, zahnuté

• vhodné k montáži a demontáži spon s pružinovými pásky
• zahnutí o 90°
• optimální přidržení díky zvláštní konstrukci čelistí
• upínací drážky s bočním přesazením
• včetně aretace a funkce západky
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

115.1182 0-22 220,0 380

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• hlava zahnutá o 45°
• pohyblivé čelisti
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1042 0-65 55,0 220,0 210

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• hlava zahnutá o 90°
• pohyblivé čelisti
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1198 18- 53 5-43 210,0 400

Univerzální kleště na hadicové spony

• univerzální korunkový profil
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• včetně aretace
• všestranné použití
• slitina chromu a molybdenu

115.1043 0-48,5 40,0 220,0 240

Kleště na hadicové spony

• vhodné k odborné montáži a demontáži spon s pružinovými 
pásky

• otočné čelisti
• včetně funkce západky
• otevření a uzavření bez vynaložení velké síly
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1167 15-56 275,0 400

Kleště na hadicové svorky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na svorky s pružným páskem
• včetně aretace a funkce západky
• slitina chromu a molybdenu

115.1046 0-45 37,0 220,0 230

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• vhodné k odborné montáži a demontáži spon s pružinovými 
pásky

• zahnutí o 110°
• otočné čelisti
• s aretačním zařízením
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1173 6-58 250,0 400

Kleště na hadicové svorky se dvěma bowdenovými lanky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na samoupínací spony s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 600 mm
• délkově nastavitelné bowdenové lanko
• včetně aretace
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• speciální nástrojářská ocel

115.1065 0 - 70 270,0 600,0 115.1065-1 540
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Kleště na hadicové spony, VAG

• vhodné k montáži nebo demontáži spon s pružinovými pásky 
s konickými konci

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• s bowdenovým lankem 600 mm
• včetně funkce západky, aretace a uvolňovací páčky
• vnitřní pružina
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: motory VAG 2,0 TDI (BKD), mimořádně 
vhodné pro obtížně přístupné spodní hadice chladičů 

115.1169 0 - 60 260,0 600,0 500

Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na samoupínací spony s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 650 mm
• včetně funkce západky, aretace a uvolňovací páčky
• vnitřní pružina
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• slitina chromu a molybdenu

115.1168 0 - 70 260,0 650,0 500

Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• ideálně vhodné k otevírání a uzavírání hadicových spon
• vhodné na obtížně přístupné samoupínací spony s 
pružinovým páskem

• s vyztuženým bowdenovým lankem 590 mm
• včetně aretace
• vnitřní pružina
• snížení kroucení kleští při práci se silnými sponami
• rychlovýměnný systém pro náhradní bowdenové lanko
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kalená ocel

Oblast použití: MUBEA a NORMA

115.0901 15 - 54 260,0 730,0 115.0902 500

Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• na samosvorné hadicové spony  
• zejména na palivová vedení, chladicí hadice a vedení vody 
pro ostřikování

• ploché upínání na spony s pružinovým páskem s plochými 
konci

• otevření a uzavření spony bez poškození hadice i na obtížně 
přístupných místech

• s bowdenovým lankem 650 mm
• včetně aretace
• samootevírací
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1041 0 - 60 200,0 650,0 115.1041-1 470

Kleště na hadicové spony Clic a Clic-R

• k odborné montáži a demontáži spon s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 600 mm pro obtížně přístupná místa
• plynulá aretace
• páčka pro rychlé uvolnění
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

115.1189 0-50 210,0 600,0 330
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Kleště na hadicové svorky s otočným hranolovým 
upínáním

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• zejména na palivová vedení, chladicí hadice a vedení vody 
pro ostřikování

• s otočným hranolovým upínáním
• samootevírací
• poniklovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

115.1188 8-18 210,0 200

Kleště na hadicové spony Click, zahnuté

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• hlava zahnutá o 90°
• otevření a uzavření bez vynaložení velké síly
• kované kousací čelisti
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1179 0-18 180,0 160

Kleště na hadicové svorky Click, kované

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• opakovaně použitelná svorka V2A
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• samootevírací mechanismus
• slitina chromu a molybdenu

115.1045 0-38 25,0 180,0 215

Kleště na hadicové spony Click

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• samootevírací
• slitina chromu a molybdenu

115.1040 0-25 40,0 160,0 120

Kleště na hadicové spony Clic a Clic-R

• vhodné k odborné montáži a demontáži hadicových spon 
Click, Click-R a Cobra

• vhodné také na samosvorné hadicové spony s plochými konci 
se třemi svorkami

• pohyblivé čelisti pro použití na hadicové spony na obtížně 
přístupných místech palivového vedení

• hlava zahnutá o 45°
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• samootevírací
• slitina chromu a molybdenu

115.1057 0-30 45,0 200,0 180

Kleště na svorky se spodním držákem ouška

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• k tvarování hadicových svorek
• bez vztyčení ucha před procesem stlačení
• rovnoměrné stlačení pružných částí
• bez poškození manžety
• poniklované provedení
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: nápravové manžety, hadice chladicí kapaliny 
a palivové hadice u automobilů Volkswagen, Audi, Opel, 
BMW, Mercedes, Honda, Nissan a Mazda 

115.1050 0-22 260,0 380

Kleště na hadicové spony O

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• s pohonem 3/8“ pro použití s momentovými klíči
• umožňují stahování hadicových svorek
• čtyřhranné otvory 1/2" v rukojeti k použití s momentovými klíči
• slitina chromu a molybdenu

115.1053 0-17 240,0 540

Kleště na hadicové svorky pro utažení utahovacím 
momentem

• s černou umělohmotnou rukojetí
• s pohonem 3/8“ pro použití s momentovými klíči
• umožňuje stahování nebo tváření hadicových svorek
• možné použití na hadicové svorky z jakostní oceli na hnacích 
hřídelích

• robustní konstrukce z lité oceli

115.1056 0-45 270,0 880
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Kleště na hadicové svorky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na svorky s pružným páskem
• včetně aretace a funkce západky
• slitina chromu a molybdenu

115.1047 0-45 37,0 220,0 230

Kleště na palivová vedení, s bowdenovým lankem na 
rychlospojky

• k odbornému uvolnění spojek palivového vedení
• s aretací
• zejména na spojky palivového vedení s bočním přístupem k 
uvolňovacím prvkům

• s bowdenovým lankem 650 mm
• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení palivového vedení
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

115.1060 0-20 230,0 670,0 115.1058 420

Souprava kleští na hadicové spony

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• ideální pro hluboko ležící svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• na samoupínací svorky s pružinovým pásem s 3bodových 
uchycením

• samootevírací
• k otevření a zavření opakovaně použitelných hadicových 
svorek Click, typ Click+Click-R

• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• speciální nástrojářská ocel

Možnosti použití: k otevření a uzavření vedení paliva, 
odvzdušňovacího vedení, chladicího vedení, vedení vody nebo 
podtlakového vedení, atd.

115.1104 4 dílná Souprava kleští na hadicové spony 1,12

Balení osahuje:

115.1045 Kleště na hadicové svorky Click, kované, 
180 mm 215

115.1042 Kleště na hadicové spony, zahnuté, 220 mm 210

115.1187 Kleště na hadicové spony s hranolovým 
uchycením, 8–18 mm 189

115.1065 Kleště na hadicové svorky se dvěma 
bowdenovými lanky, 600 mm 540

Souprava kleští na hadicové spony motorových vozidel

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• k otevírání a uzavírání hadicových svorek Cobra
• s pohyblivými lisovacími čelistmi
• včetně aretace a funkce západky
• samootevírací mechanismus
• k demontáži a montáži hadicových svorek
• včetně bowdenového lanka
• slitina chromu a molybdenu

115.1055 7 dílná Souprava kleští na hadicové spony 
motorových vozidel 4,00

Balení osahuje:

115.1041 Kleště na hadicové spony s bowdenovým 
lankem, 650 mm 470

115.1042 Kleště na hadicové spony, zahnuté, 220 mm 210

115.1043 Univerzální kleště na hadicové spony, 220 mm 240

115.1044 Speciální kleště na průchodky, 195 mm 190

Balení osahuje:

115.1045 Kleště na hadicové svorky Click, kované, 180 mm 215

115.1046 Kleště na hadicové spony, varianta 1, 
220 mm 230

115.1047 Kleště na hadicové spony, varianta 2, 
220 mm 230

Speciální kleště na průchodky

• vhodné k montáži a demontáži
• ke stahování hadicových spojek natažených na průchodkách
• k odbornému otevření spojek palivového vedení
• k odbornému použití bez poškození při práci
• mimořádně ploché konce čelistí
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: palivová vedení, podtlakové systémy a 
vodovodní hadice.

115.1044 0-30 195,0 70,0 190

NÁŘADÍ K SEVŘENÍ HADIC
SCHLABKW

Souprava kleští na uzavření trubkových vedení ALLinONE

• ke snadnému uzavření trubkového vedení – 4,75 mm (3/16“) 
až 14,0 mm (9/16“)

• otočný zásobník se čtyřmi upínači pro příslušnou velikost 
vedení

• ideální při provádění údržby systémů benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ochrana před průnikem vlhkosti a cizích předmětů
• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• speciální umělá hmota

122.1295 3 dílná 4,75-14 38,0 120,0 149

Balení osahuje:

X

122.1296 2 Kapalinová zarážka ALLinONE, Ø 
4,75–14 mm 60

122.1297 1 Náhradní umělohmotná zátka, pro kleště 
na uzavírání trubkových vedení 122.1296 50
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Souprava hadicových spon

• ke snadnému uzavření pružných hadicových vedení svorkou 
– 10,0 mm (3/8“) až 45,0 mm (1.3/4“)

• plynulá regulace průtoku, citlivá regulace průtoku nebo úplné 
zastavení průtoku

• hadice se velkoplošně stlačí proti pevnému ocelovému háku – 
zamezení poškození hadice

• otočné kovové svěrací křídlo
• ideální při provádění údržby systémů benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• odolnost proti teplotám do 160 °C
• speciální nástrojářská ocel

122.1200 4 dílná Souprava hadicových spon 420

Balení osahuje:

122.1201 Hadicová spona, max. Ø 10 mm (3/8") 41

122.1202 Hadicová spona, max. Ø 15 mm (1/2") 46

122.1203 Hadicová spona, max. Ø 25 mm (1") 96

122.1204 Hadicová spona, max. Ø 45 mm (1.3/4") 237

Souprava kleští pro uchopení hadicových svorek

• ke snadnému uzavření pružných hadicových vedení svorkou 
– 15,9 mm (5/8“) až 60,0 mm (2,3/8“)

• úplné zastavení průtoku
• hadice se velkoplošně stlačí proti pevné kontaktní ploše – 
zamezení poškození hadice

• nastavitelná aretace s funkcí západky
• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• odolnost proti teplotám do 160 °C
• speciální umělá hmota

115.5050 3 dílná Souprava kleští pro uchopení 
hadicových svorek 370

Balení osahuje:

115.5052 Kleště na uvolňování svorek, Ø 15 mm 80

115.5053 Kleště na uvolňování svorek, Ø 30 mm 130

115.5054 Kleště na uvolňování svorek, Ø 60 mm 160

Souprava kleští na uvolnění hadicových svorek, 90°, 
zahnuté

• ke snadnému uzavření pružných hadicových vedení svorkou 
– 15,9 mm (5/8“) až 35,0 mm (2,3/8“)

• zahnuté provedení pro použití také v omezených prostorových 
podmínkách

• úplné zastavení průtoku
• hadice se velkoplošně stlačí proti pevné kontaktní ploše – 
zamezení poškození hadice

• nastavitelná aretace s funkcí západky
• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů, stavebních strojů a v průmyslovém 
prostředí

• odolnost proti teplotám do 160 °C
• speciální umělá hmota

115.5055 3 dílná Souprava kleští na uvolnění 
hadicových svorek, 90°, zahnuté 370

Balení osahuje:

115.5057 Kleště na uvolňování svorek, 90°, Ø 15 mm 55

115.5058 Kleště na uvolňování svorek, 90°, Ø 23 mm 95

115.5059 Kleště na uvolňování svorek, 90°, Ø 35 mm 130

Souprava kleští k uvolnění hadicových svorek s plynulým 
nastavením, zahnuté

• plynulé
• ke snadnému uvolnění svorek u pružných hadicových vedení, 
20 až 74 mm

• úplné zastavení průtoku
• hadice se velkoplošně stlačí proti pevné kontaktní ploše – 
zamezení poškození hadice

• flexibilní čelisti pro univerzální použití
• ideální při provádění údržby systémů benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ochrana před vytrysknutím benzinu, oleje, vody a 
mrazuvzdorné kapaliny

• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, velkoprostorových 
limuzín, užitkových vozidel, traktorů, zemědělských strojů, stavebních 
strojů a v průmyslovém prostředí

• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

115.5010 3 dílná
Souprava kleští k uvolnění 
hadicových svorek s plynulým 
nastavením, zahnuté

895

Balení osahuje:

115.5012 Kleště k uvolnění hadicových svorek, 
zahnuté, Ø 20,0 mm 70

115.5013 Kleště k uvolnění hadicových svorek, 
zahnuté, Ø 35,0 mm 320

115.5014 Kleště k uvolnění hadicových svorek, 
zahnuté, Ø 74,0 mm 505

KLEŠTĚ NA PALIVOVÁ VEDENÍ
KRAZA

Kleště na palivové vedení s rychlospojkami

• k odbornému uvolnění spojek palivového vedení
• zejména na spojky palivového vedení s bočním přístupem k 
uvolňovacím prvkům

• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení palivového vedení
• vhodné na průměr univerzálního palivového vedení
• samootevírací
• speciální nástrojářská ocel

115.1184 124,0 45
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Kleště na palivové vedení s rychlospojkami

• k odbornému uvolnění spojek palivového vedení
• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení palivového vedení
• prohnuté provedení 
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

115.1008 210,0 200

Úzké ploché kleště na vedení odpadního oleje u 
vznětových motorů 

• ideální použití na pojistné kroužky na obtížně přístupných 
místech palivového vedení

• k nasazení a stažení zpětného vedení paliva (vedení 
odpadního oleje)

• bez poškození přepadové trubky
• zakřivené provedení pro přístup k hlouběji uloženým 
vstřikovacím tryskám vznětových motorů

• s integrovaným nožem
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• matné chromování
• slitina chromu a vanadu

115.1067 0-75 200,0 75,0 15,0 220

Kleště na recirkulační hadice

• zakřivené provedení
• s integrovaným nožem
• k nasazování a stahování vedení u hluboko zapuštěných 
trysek

• bez poškození přepadové trubky
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• matné chromování
• slitina chromu a vanadu

115.2112 7,0 0-68 190,0 220

Kleště na palivové vedení s rychlospojkami

• k odbornému uvolnění a zajištění spojek palivového vedení
• posunutí pojistky dopředu (zajištění) a dozadu (uvolnění) díky 
zvláštnímu hrotu kleští

• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení palivového vedení
• prohnuté provedení 
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• slitina chromu a vanadu

115.0900 0-105 230,0 310

Kleště na palivové vedení s rychlospojkami

• k odbornému uvolnění spojek palivového vedení
• zejména na spojky palivového vedení s bočním přístupem k 
uvolňovacím prvkům

• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení palivového vedení
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

115.1094 0-30 160,0 50,0 220

Kleště na palivové vedení s rychlospojkami, zahnuté

• k odbornému uvolnění spojek palivového vedení
• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení palivového vedení
• zahnuté provedení pro použití také v omezených prostorových 
podmínkách

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• černý lak
• hliník

115.1099 0-24 220,0 39,0 280

NÁŘADÍ NA SPOJKY VEDENÍ
LEIKUWE

Souprava uvolňovacích svorek na kabelové spojky, pro 
spojovací zásuvky pružinových uzávěrů CLIC

• k montáži a demontáži obtížně rozpojitelných spojovacích 
zásuvek pružinových uzávěrů CLIC u palivového vedení, 
vedení klimatizací, vzduchových vedení a hydraulického 
vedení

• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení vedení
• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů a stavebních strojů

• pro téměř všechny spojovací zásuvky u evropských, asijských 
a amerických vozidel

• vhodné na spojky v metrické i palcové soustavě
• speciální umělá hmota

115.1089 7 
dílná

6,35 (1/4“) - 7,9 (5/16“) - 9,5 (3/8“) - 
12,7 (1/2“) - 15,9 (5/8“) - 19,0 (3/4“) 

- 22,2 (7/8“)
90

Balení osahuje:

115.1261 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 1/4" 1

115.1262 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 5/16" 1

115.1263 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 3/8" 1

115.1264 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 1/2" 5

115.1265 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 5/8" 7

115.1266 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 3/4" 8

115.1267 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 7/8" 9
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Souprava nářadí k demontáži spojovacích zásuvky 
pružinových uzávěrů CLIC

• k demontáži obtížně rozpojitelných spojovacích zásuvek 
pružinových uzávěrů CLIC u palivového vedení, vedení 
klimatizací, vzduchových vedení a hydraulického vedení

• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení vedení
• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů a stavebních strojů

• pro téměř všechny spojovací zásuvky u evropských, asijských 
a amerických vozidel

• vhodné na spojky v metrické i palcové soustavě
• hliník

115.1285 7 
dílná

7,9 (5/16“) - 9,5 (3/8“) - 12,7 (1/2“) - 
15,9 (5/8“) - 19,0 (3/4“) - 22,2 (7/8“) 250

Balení osahuje:

115.1274 Uvolňovač s nůžkami, hliníková zlatá, 5/16" 35

115.1275 Uvolňovač s nůžkami, hliníková modrá, 3/8" 36

115.1276 Uvolňovač s nůžkami, hliníková žlutá, 1/2" 36

115.1277 Uvolňovač s nůžkami, hliníková zelená, 5/8" 41

115.1278 Uvolňovač s nůžkami, hliníková černá, 3/4" 42

115.1279 Uvolňovač s nůžkami, hliníková červená, 7/8" 43

115.1282 Souprava náhradních pryžových kroužků pro 
uvolňovací kroužek, 6dílná 1

Souprava uvolňovacích svorek na kabelové spojky 
MASTER, pro spojovací zásuvky pružinových uzávěrů CLIC

• k montáži a demontáži obtížně rozpojitelných spojovacích 
zásuvek pružinových uzávěrů CLIC u palivového vedení, 
vedení klimatizací, vzduchových vedení a hydraulického 
vedení

• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení palivového vedení
• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů a stavebních strojů

• pro téměř všechny spojovací zásuvky u evropských, asijských 
a amerických vozidel

• vhodné na spojky v metrické i palcové soustavě
• speciální umělá hmota

Oblasti použití: Vedení klimatizací, palivová vedení, 
vzduchová vedení a hydraulická vedení

115.1260 22 
dílná

Souprava uvolňovacích svorek 
na kabelové spojky MASTER, pro 
spojovací zásuvky pružinových 
uzávěrů CLIC

1,00

Balení osahuje:

115.1261 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 1/4" 1

115.1262 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 5/16" 1

115.1263 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 3/8" 1

115.1264 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 1/2" 5

115.1265 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 5/8" 7

115.1266 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 3/4" 8

115.1267 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 7/8" 9

115.1268 Otevřená uvolňovací svorka, 5/16" 37

115.1269 Uvolňovač s bubínkem a pružinou, červený, 3/8" 12

115.1270 Uvolňovač s bubínkem a pružinou, modrý, 1/2" 13

115.1271 Uvolňovač s bubínkem a pružinou, černý, 5/8" 12

115.1272 Uvolňovač s bubínkem a pružinou, bílý, 3/4" 12

115.1273 Uvolňovač se dvěma nůžkami, 5/16"x3/8" 54

115.1274 Uvolňovač s nůžkami, hliníková zlatá, 5/16" 35

115.1275 Uvolňovač s nůžkami, hliníková modrá, 3/8" 36

115.1276 Uvolňovač s nůžkami, hliníková žlutá, 1/2" 36

115.1277 Uvolňovač s nůžkami, hliníková zelená, 5/8" 41

115.1278 Uvolňovač s nůžkami, hliníková černá, 3/4" 42

115.1279 Uvolňovač s nůžkami, hliníková červená, 7/8" 43

115.1280 Uvolňovač s pákou, otevřený, ocel, 5/16" 84

115.1281 Uvolňovač čepů unášeče kloubu, kovový, černý 15

115.1282 Souprava náhradních pryžových kroužků pro 
uvolňovací kroužek, 6dílná 1

KLÍČE NA VEDENÍ
LEISCHL

Otevřený, dvojitý očkový klíč, zahnutý

• šestihran
• DIN 3118
• svěrná čelist zahnutá o 15°
• otvor vyosený o 15°
• slitina chromu a vanadu

517.0252 8x10 6,6 6,7 17,6 19,8 143,0 45

517.0253 9x11 7,6 7,4 21,3 22,9 152,0 50

517.0254 10x11 7,6 7,4 21,3 22,9 152,0 60

517.0255 10x12 7,6 7,4 21,3 22,9 152,0 80

517.9244 11x13 9,0 10,0 21,5 24,0 170,0 95

517.0257 12x13 8,8 9,0 23,1 23,8 156,0 100

517.0258 12x14 10,0 9,9 25,3 27,6 178,0 110

517.9247 13x14 9,0 11,0 23,5 26,0 190,0 115

517.9252 13x15 10,5 11,8 26,0 29,0 180,0 118

517.0260 14x15 11,4 11,5 30,0 32,1 196,0 120

517.9248 14x16 11,0 14,0 25,0 29,0 200,0 135

517.0261 14x17 11,4 11,5 30,0 32,1 196,0 140

517.0263 16x18 11,4 11,5 30,0 32,1 196,0 160

517.0264 17x19 11,4 11,5 30,0 32,1 196,0 180

460.2511 17x19 12,0 13,0 30,0 33,0 220,0 250

517.0265 19x21 13,5 13,1 34,1 37,6 207,0 240

517.0266 19x22 13,5 13,1 34,1 37,6 207,0 240

517.9251 21x23 16,5 18,0 37,0 40,0 245,0 310

517.0267 22x24 13,5 17,0 37,6 46,0 252,0 320

517.0268 24x27 17,0 16,2 46,0 42,3 264,0 430

517.0269 30x32 22,4 20,4 46,3 44,8 283,0 700

517.0271 32x36 25,0 23,0 58,0 51,0 315,0 640

517.0272 36x41 27,0 25,0 65,0 58,0 350,0 820

Otevřený, dvojitý očkový klíč s kloubem CHROMEplus®

• speciální délka a provedení
• k montáži a demontáži vstřikovacího, palivového a 
hydraulického vedení na obtížně přístupných místech

• snadná a časově úsporná práce
• očko zahnuté o 15°
• otvor vyosený o 15°
• s kloubem
• otevřený, šestihranný
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

518.0381 11 9,0 9,0 22,0 22,0 148,0 120

518.0382 12 9,0 9,0 22,0 22,0 148,0 120

518.0391 22 16,0 16,0 37,0 37,0 218,0 300

518.0392 24 16,0 16,0 40,0 40,0 235,0 372

518.0393 27 17,0 17,0 45,0 45,0 270,0 433
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Speciální nástrčný klíč na úhlové trubkové spojky

• Ke spolehlivé demontáži a montáži úhlových přípojek
• Nástrční ořech s bočním otvorem
• tenké provedení
• pro obtížně přístupná místa
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• snadná manipulace
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

Oblasti použití: Úhlové přípojky, např. na vedeních a 
vzduchovém odpružení

460.5086 12 50,0 49

460.5087 14 50,0 57

460.5088 17 50,0 83

460.5089 19 50,0 92

460.5090 22 50,0 116

Souprava speciálních nástrčných klíčů na úhlové 
trubkové spojky

• Ke spolehlivé demontáži a montáži úhlových přípojek
• Nástrční ořech s bočním otvorem
• tenké provedení
• pro obtížně přístupná místa
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• snadná manipulace
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: Úhlové přípojky, např. na vedeních a 
vzduchovém odpružení

460.5085 5 dílná 12 - 14 - 17 - 19 - 22 mm 564

Otevřený nástrčný klíč s očkem

• dvanáctihran
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• speciální délka a provedení
• téměř pro všechny běžné typy vozidel
• k montáži a demontáži obtížně přístupných vstřikovacích 
vedení

• snadná a časově úsporná práce
• s otvorem
• speciální nástrojářská ocel

913.1211 12 100,0 122

913.1212 14 100,0 129

913.1213 16 100,0 146

913.1214 17 100,0 140

913.1215 18 100,0 145

913.1216 19 100,0 147

Souprava otevřených nástrčných klíčů s očkem

• dvanáctihran
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• speciální délka a provedení
• téměř pro všechny běžné typy vozidel
• k montáži a demontáži obtížně přístupných vstřikovacích 
vedení

• snadná a časově úsporná práce
• s otvorem
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

913.1210 6 dílná 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 1,13
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Zahnutý plochý klíč

• Vhodné pro práci na obtížně přístupných místech
• S možností zasunutí otočné páčky
• matné satinování
• speciální nástrojářská ocel

517.9150 13 160,0 5,5 28,0 8,5 13,8 95

517.9151 14 160,0 5,5 28,0 8,5 13,8 93

517.9152 16 200,0 6,0 33,0 10,5 16,8 160

517.9153 17 200,0 6,0 33,0 10,5 16,8 169

517.9154 18 200,0 7,0 37,0 12,5 19,6 216

517.9155 19 200,0 7,0 37,0 12,5 19,6 224

517.9156 21 200,0 8,0 42,0 12,5 19,6 272

517.9157 22 200,0 8,0 42,0 12,5 19,6 265

517.9158 24 250,0 9,0 46,0 14,5 23,6 419

517.9169 27 250,0 10,0 52,0 14,5 23,6 519

517.9170 30 250,0 11,0 57,0 16,5 27,6 633

517.9171 32 250,0 11,8 61,0 16,5 27,6 712

517.9172 36 315,0 12,8 68,0 19,0 31,5 1034

517.9173 41 315,0 14,0 76,0 19,0 31,0 1197

517.9174 46 315,0 15,0 85,0 21,0 34,0 1486

517.9175 50 315,0 15,0 92,0 21,0 34,0 1674

Otočná páčka pro zahnutý plochý klíč

• matné satinování
• speciální nástrojářská ocel

517.9176 8,0 177,0 75

517.9177 10,0 197,0 128

517.9178 12,0 246,0 229

517.9179 14,0 316,0 385

517.9180 16,0 396,0 635

517.9181 18,0 495,0 995

517.9182 20,0 625,0 1550

Zástrčný šestihranný plochý klíč 

• šestihran
• s vnitřním čtyřhranem
• k ručnímu ovládání
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

913.3810 10,0 40,0 16,0 40

913.3811 11,0 37,0 13,0 40

913.3812 12,0 37,0 15,0 40

913.3813 13,0 36,0 14,0 40

913.3814 14,0 43,0 18,0 60

913.3815 15,0 42,0 20,0 60

913.3816 16,0 43,0 22,0 60

913.3817 17,0 48,0 23,0 80

913.3818 18,0 46,0 21,0 80

913.3819 19,0 44,0 22,0 80

Souprava zástrčných šestihranných plochých klíčů

• šestihran
• s vnitřním čtyřhranem
• k ručnímu ovládání
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

913.3800 10 
dílná

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 mm 630

Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč CHROMEplus®

• dvanáctihran
• s vnitřním čtyřhranem
• k ručnímu ovládání
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

913.3910 10,0 36,0 13,0 40

913.3911 11,0 36,0 17,0 40

913.3912 12,0 37,0 14,0 40

913.3913 13,0 37,0 17,0 40

913.3914 14,0 41,0 19,0 60

913.3915 15,0 42,0 21,0 60

913.3916 16,0 43,0 22,0 60

913.3917 17,0 46,0 22,0 80

913.3919 19,0 46,0 23,0 80

913.3922 22,0 54,0 30,0 90

Souprava dvanáctihranných zástrčných plochých klíčů 
CHROMEplus®

• dvanáctihran
• s vnitřním čtyřhranem
• k ručnímu ovládání
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu
• včetně nástrčné kolejnice

913.3900 10 
dílná

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 19 - 22 mm 0,50

Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč

• dvanáctihran
• k utažení a uvolnění šroubových spojů vedení
• k ručnímu ovládání
• úzké provedení
• pro obtížně přístupná místa
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

913.1301 3/8" 19 62

913.1302 1/2" 21 94

913.1303 1/2" 22 112

913.1304 1/2" 24 120

913.1305 1/2" 27 153

913.1306 1/2" 30 170

913.1307 1/2" 32 168

913.1308 3/4" 36 337

913.1309 3/4" 41 400

913.1310 3/4" 46 632

Souprava dvanáctihranných zástrčných plochých klíčů

• dvanáctihran
• s vnitřním čtyřhranem
• k utažení a uvolnění šroubových spojů vedení
• k ručnímu ovládání
• úzké provedení
• pro obtížně přístupná místa
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

913.1300 10 
dílná

19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 
- 41 - 46 mm 2,14
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NÁŘADÍ NA UMĚLOHMOTNÁ VEDENÍ
WERKULEI

Odřezávače hadic

• hliníkové tělo lité pod tlakem

222.2060 6,0 - 25,0 50,0 185,0 222.2061 300

Speciální upínací skřipcové kleště

• ke spolehlivému přidržení umělohmotných trubek
• výrazná úspora času a nákladů
• ideální v omezených prostorových podmínkách
• všestranné použití
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• černý práškový lak
• slitina chromu a molybdenu

450.0350 1 8 / 9 / 10 / 11 / 12 260,0 775

450.0351 2 7 / 9 / 10 / 12 / 14 265,0 775

450.0352 3 15 / 16 / 18 255,0 636

Kleště k uvolnění pneumatických rychlospojek

• K odbornému uvolnění pneumatických rychlospojek bez jejich 
poškození

• Univerzálně vhodné na pneumatická vedení s průměry 6 mm, 
8 mm, 10 mm, 12 mm

• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

460.5095 Kleště k uvolnění pneumatických 
rychlospojek 375

Nářadí k uvolnění pneumatických rychlospojek

• K odbornému uvolnění pneumatických rychlospojek bez jejich 
poškození

• Univerzálně vhodné na pneumatická vedení s průměry 6 mm, 
8 mm, 10 mm, 12 mm

• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

460.5665 6 - 8 - 10 - 12 115

Souprava nářadí k uvolnění pneumatických rychlospojek

• K odbornému uvolnění pneumatických rychlospojek bez jejich 
poškození

• Univerzálně vhodné na pneumatická vedení s průměry 6 mm, 
8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm a 16 mm

• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

460.4420 6 dílná Souprava nářadí k uvolnění 
pneumatických rychlospojek 400

Balení osahuje:

460.4421 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 6 mm 60

460.4422 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 8 mm 60

460.4423 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 10 mm 60

460.4424 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 12 mm 60

460.4426 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 15 mm 60

460.4427 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 16 mm 60

NÁŘADÍ NA VSTŘIKOVACÍ TRYSKY
EINSPDUW

Nástrčný ořech na vstřikovací potrubí, pro vozidla DAF

• dvanáctihran
• Ideálně vhodné k demontáži a montáži převlečných matic 
vysokotlakých vedení ke vstřikovacímu ventilu systému 
Common-Rail

• S bočním okénkem a možností použití na vstřikovacím vedení
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• k ručnímu ovládání
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF splňující normu Euro 6, např. XF a CF 
(motory: MX11 / MX13)

460.5245 21 34 90,0 250

Nástrčný ořech na vstřikovací trysky, pro Scania

• osmihran
• ideálně vhodné k montáži a demontáži krytek 
elektromagnetických vstřikovacích trysek  

• mimořádně úzké provedení
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• k ručnímu ovládání
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania 340

460.0715 38,0 45,0 100,0 480

Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby 
22,0x28,5x72,0 mm

• k montáži a demontáži tlakových šroubů na držácích trysek
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné na užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

455.0001 1/2" 22,0 28,5 72,0 4 150
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Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby 
22,0x28,0x70,0 mm

• k montáži a demontáži tlakových šroubů na držácích trysek
• s upínacím šroubem M14 pro spolehlivou montáž bez rizika 
sklouznutí

• s hnacím šestihranem 22,0 mm
• ideálně vhodné na užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

455.0002 32 22,0 28,0 70,0 4 180

Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby 
22,0x28,5x122,0 mm

• k montáži a demontáži tlakových šroubů na držácích trysek
• prostupný a otevřený tvar
• možné protažení kabelu ze snímače zdvihu jehly
• hnací šestihran 32,0 mm
• ideálně vhodné na užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: motory Mercedes splňující normu Euro 2, 
motory MAN, atd.

Vnější

průměr

v mm

455.0003 32 22,0 28,5 122,0 4 270

Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby 
23,0x30,0x121,0 mm

• k montáži a demontáži tlakových šroubů na držácích trysek
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné na užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

455.0004 1/2" 23,0 30,0 121,0 3 160

Souprava nástrčných ořechů s čepem na tlakové šrouby, 
pro vozidla Mercedes a MAN

• k montáži a demontáži tlakových šroubů na držácích trysek
• souprava nejdůležitějších nástrčných ořechů s čepy na 
tlakové šrouby

• ideálně vhodné na užitková vozidla
• v pevném umělohmotném kufříku

455.0000 4 dílná
22,0x28,5x72,0 - 22,0x28,0x70,0 - 
22,0x28,5x122,0 - 23,0x30,0x121,0 
mm

1,01

Nástrčný ořech na vstřikovače, vznětové motory

• dvanáctihran
• speciální nástrčný klíč k montáži a demontáži vstřikovacích 
trysek

• k odbornému použití bez poškození při práci
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné pro užitková vozidla, osobní automobily, 
dodávky, vozy třídy SUV, atd.

• černý temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mercedes Actros, motory 457 / 541 / 542, 
Ford Maverick 2,7 TDI, Nissan Terrano TD 2,5L / 2,7L, Opel 
Corsa 1,5D / 1,7 TD, Isuzu

455.0033 22 80,0 250

Nástrčný ořech na vstřikovače, vznětové motory

• dvanáctihran
• speciální nástrčný klíč k montáži a demontáži vstřikovacích 
trysek

• k odbornému použití bez poškození při práci
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné pro užitková vozidla, osobní automobily, 
dodávky, vozy třídy SUV, atd.

• černý temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: šestiválce řady D 0226 MAN, Chrysler 
Voyager, Jeep Cherokee, Opel Frontera VM 41 B, Rover, 
Land Rover Discovery s motorem VM 2,5L TD

455.0031 28 78,0 250

Nástrčný ořech na vstřikovače, vznětové motory

• dvanáctihran
• speciální nástrčný klíč k montáži a demontáži vstřikovacích 
trysek

• k odbornému použití bez poškození při práci
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné pro užitková vozidla, osobní automobily, 
dodávky, vozy třídy SUV, atd.

• černý temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: všechny vznětové motory značek Fiat, Ford, 
Mercedes a Volkswagen (dodávky a osobní automobily), 
MAN 2,5 TD

455.0032 27 78,0 250

Nástrčný ořech na vstřikovače, vznětové motory

• šestihran
• speciální nástrčný klíč k montáži a demontáži vstřikovacích 
trysek

• k odbornému použití bez poškození při práci
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné pro užitková vozidla, osobní automobily, 
dodávky, vozy třídy SUV, atd.

• černý temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mercedes, motory 604 / 605 / 606

455.0034 22 110,0 250

Souprava nástrčných ořechů na vstřikovače, vznětové 
motory

• speciální nástrčný klíč k montáži a demontáži vstřikovacích 
trysek

• k odbornému použití bez poškození při práci
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné pro užitková vozidla, osobní automobily, 
dodávky, vozy třídy SUV, atd.

• černý temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

455.0030 4 dílná 22x80 - 28x78 - 27x78 - 22x110 mm 1,10

Zástrčný šestihranný plochý klíč 

• šestihran
• s vnitřním čtyřhranem
• k utažení a uvolnění šroubových spojů vedení
• k ručnímu ovládání
• úzké provedení
• pro obtížně přístupná místa
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

913.1321 3/8" 17 72
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913.1322 3/8" 18 74

913.1323 3/8" 19 75

913.1324 1/2" 22 109

913.1325 1/2" 24 127

913.1326 1/2" 27 135

913.1327 1/2" 30 163

913.1328 1/2" 32 181

913.1329 1/2" 36 275

913.1330 1/2" 41 392

913.1331 1/2" 46 390

Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč

• dvanáctihran
• k utažení a uvolnění šroubových spojů vedení
• k ručnímu ovládání
• úzké provedení
• pro obtížně přístupná místa
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

913.1301 3/8" 19 62

913.1302 1/2" 21 94

913.1303 1/2" 22 112

913.1304 1/2" 24 120

913.1305 1/2" 27 153

913.1306 1/2" 30 170

913.1307 1/2" 32 168

913.1308 3/4" 36 337

913.1309 3/4" 41 400

913.1310 3/4" 46 632

NÁŘADÍ NA PALIVOVÉ FILTRY
KRAFIW

Klíče na pásky olejových filtrů

• pevný a mimořádně vysoký pás
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• mimořádně velký pracovní rozsah a nízká hmotnost
• nízké prostorové požadavky na vnějším průměru filtru
• pevný nylonový pás pro spolehlivé přidržení filtru a jeho silové 
uvolnění

455.0055 150,0 6" 50,0 380

Hasák s popruhem

• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• mimořádně vhodný na umělohmotné trubky
• jednoruční ovládání
• plynule nastavitelné
• na obtížně přístupná místa
• popruh ze zesílené pryže odolné proti skluzu
• rukojeť zesílená skleněnými vlákny

114.0150 110,0 190,0 180

Pásový klíč

• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• mimořádně vhodný na umělohmotné trubky
• jednoruční ovládání
• plynule nastavitelné
• na obtížně přístupná místa
• Neklouzavá bavlněná textilní páska s pryžovou vrstvou
• s kovovou rukojetí
• chromováno
• slitina chromu a vanadu

114.0170 20,0 140,0 9/64" 220,0 114.0170-1 323

114.0171 25,0 200,0 13/64" 280,0 114.0171-1 590

Řetězový klíč na olejové filtry a patrony sušiček vzduchu

• mimořádně robustní dvojitý upínací řetěz
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů, filtračních patron 
a patron k sušení vzduchu

• jednoruční ovládání
• plynule nastavitelné
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• rukojeť s otočným kloubem pro otočení až o 90°
• dvojitý upínací řetěz s dodatečnými drážkami pro spolehlivé 
přidržení filtru a silové uvolnění filtru

• izolace rukojeti nanášená ponorem

150.9375 130,0 380

150.9376 160,0 380

Klíče na pásky olejových filtrů

• pevný a mimořádně pevný ocelový pás
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• mimořádně velký pracovní rozsah
• speciální nástrojářská ocel

460.1670 70 - 80 58,0 1020

460.4265 80 - 90 58,0 1050

460.4270 90 - 100 58,0 1080

460.1130 100 - 110 58,0 1032

460.1570 125 - 140 58,0 1139
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Klíče na pásky olejových filtrů

• pevný a mimořádně pevný ocelový pás
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• mimořádně velký pracovní rozsah
• drážky pro spolehlivé uchopení filtru a jeho silové uvolnění
• speciální nástrojářská ocel

455.0050 105 - 118 4.1/8" - 4.21/32" 75,0 930

455.0051 118 - 130 4.21/32" - 5.5/32" 75,0 950

455.0052 130 - 143 5.5/32" - 5.21/32" 75,0 990

Klíč na palivové filtry, Ø 50 mm, pro vozidla Fuso

• ideální k uvolnění a utažení uzávěrů palivových filtrů
• nezbytné k demontáži a montáži uzávěrů palivových filtrů při 
výměně vložek palivových filtrů

• montáž přesným utahovacím momentem
• zamezení poškození tělesa palivového filtru a upínacího 
kroužku

• snadná a časově úsporná práce
• speciální nástrojářská ocel
• matné satinování

Oblasti použití: FUSO Canter (Euro 5), 3,5 / 6,7 a 6,9 t

460.4650 50,0 22

Klíč na palivové filtry, Ø 109 mm/16 drážek, pro vozidla 
Fuso

• ideální k uvolnění a utažení uzávěrů palivových filtrů
• nezbytné k demontáži a montáži uzávěrů palivových filtrů při 
výměně vložek palivových filtrů

• montáž přesným utahovacím momentem
• zamezení poškození tělesa palivového filtru a upínacího 
kroužku

• snadná a časově úsporná práce
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: FUSO Canter 3,5 a 11 t (EURO 4)

460.4575 109,0 16 924

Klíč na palivové filtry, Ø 100 mm/15 ploch, pro vozidla 
Hino

• ideální k uvolnění a utažení uzávěrů palivových filtrů
• snadná a časově úsporná práce
• k ručnímu ovládání
• matné satinování
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: HINO 3,5 – 8,5 t (EURO 5)

460.4305 100 15 533

Klíč na palivové filtry, Ø 100 mm/12 drážek, pro vozidla 
Fuso

• ideální k uvolnění a utažení uzávěrů palivových filtrů
• nezbytné k demontáži a montáži uzávěrů palivových filtrů při 
výměně vložek palivových filtrů

• montáž přesným utahovacím momentem
• zamezení poškození tělesa palivového filtru a upínacího 
kroužku

• snadná a časově úsporná práce
• temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Fuso 6,5 – 7,7 t a Isuzu 7,5 t

460.4300 100 12 412

Klíč na odlučovače olejové mlhy, pro vozidla Mitsubishi, 
Ø 54 mm

• K rychlé a odborné demontáži a montáži odlučovače olejové 
mlhy

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mitsubishi Canter

460.4580 54 12 228
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Univerzální kleště na palivové filtry, se zahnutými čelistmi

• ideálně vhodné k uvolnění a utažení uzávěrů palivových filtrů 
u obtížně přístupných filtrů

• nezbytné k demontáži a montáži uzávěrů palivových filtrů při 
výměně vložek palivových filtrů

• vícestupňové nastavení, rozevření kleští ve dvou stupních pro 
velký rozsah práce

• oboustranné nastavení čelistí v rozsahu 90°, 4 polohy (v 
krocích po 45°)

• přídržné drápy na čelistech pro eliminaci sklouznutí při 
výměně filtru

• zamezení poškození tělesa palivového filtru a upínacího 
kroužku

• snadná a časově úsporná práce
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a vanadu

150.3129 57,0-120,0 325,0 640

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJE
PRUEGE

Souprava ke kontrole vstřikovačů motorů Common-Rail s 
8 měřicími trubkami

• profesionální zkušební souprava k diagnóze závad na základě 
měření recirkulovaného množství vysokotlakých vstřikovačů

• možné současné měření až 8 vysokotlakých vstřikovačů
• ideální rozšíření přístroje k diagnostice motorů
• silikonové hadice odolné vůči motorové naftě
• konce hadic se spojkou a originálním adaptérem pro 
spolehlivé spojení

• dvojitě utěsněné mosazné přípojky ve zkušebních trubicích
• pevný akrylový zkušební blok se stupnicí naplnění
• přesný výsledek měření díky kapacitě zkušební trubice 25 ml
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: pro všechny vstřikovací systémy Bosch, 
Siemens, Denso a Delphi (také piezoelektrické)

150.1580 65 
dílná

Souprava ke kontrole vstřikovačů 
motorů Common-Rail s 8 měřicími 
trubkami

3,16

Balení osahuje:

X

150.1581 1 Akrylátový box 800

150.1582 8 Silikonová hadice, 5,2x8,8x600 mm 40

150.1584 8 Adaptér na akrylový blok, s O kroužkem 24

150.1594 8 Adaptér, BOSCH 10

150.1595 8 Adaptér, SIEMENS 10

150.1596 8 Adaptér, DENSO 10

150.1597 8 Adaptér, DELPHI 10

150.1598 8 Adaptér s dvojitou spojkou, BOSCH 30

150.1599 8 Rychlouzavírací spojka 30

Souprava pro diagnostiku nízkého tlaku paliva

• ideálně vhodné k rychlé a jednoduché kontrole nízkotlakých 
okruhů (měření přívodního a zpětného tlaku)

• rychlé vyhledání netěsností
• vhodné pro všechna běžná vozidla
• kontrola tlakového poklesu se provádí tlakoměrem
• rychlé a účinné použití
• k diagnostice následujícího základního problému: jestliže 
dochází k odčerpávání paliva z nádrže a v palivovém systému 
se objeví vzduchové bubliny, je palivo znečištěné

• v pevném umělohmotném kufříku

150.1845 14 
dílná

Souprava pro diagnostiku nízkého 
tlaku paliva 4,00

Balení osahuje:

X

150.1846 2 Adaptérová hadice, Ø 6,0 mm, délka 2 m 320

150.1847 1 Manometr 1,0–5,0 bar, včetně 
připojovací spojky a ochranné čepičky 140

150.1848 1 Manometr 1,0–15,0 bar, včetně 
připojovací spojky a ochranné čepičky 140

150.1849 1 T-díl SAE 8 x 20 mm (červená) 100

150.1851 1 T-díl SAE 9,5 x 20 mm (šedá) 100

150.1852 1 T-díl SAE 10 x 20 mm (zelená) 120

150.1853 1 T-díl SAE 10 x 30 mm (modrá) 120

150.1854 1 T-díl NG8, typ 246 (bílá) 100

150.1855 1 T-díl, Ø 6,0 mm (hnědá) 60

150.1856 1 T-díl, Ø 8,0 mm (oranžová) 60

150.1857 1 T-díl, Ø 10,0 mm (fialová) 60

150.1858 1 T-díl SAE 11,8 x 25 mm (světle modrá) 140

150.1859 1 T-díl SAE, 8x30 mm (žlutá) 100

PŘEČERPÁVACÍ PUMPY
UMFUPUM

Přečerpávací minipumpa

• ideální pomůcka k přelití v nouzových případech
• vhodné na bateriové kyseliny, paliva, oleje a destilovanou 
vodu

• připevnění hadice k balonovému zvedáku pomocí přiložených 
hadicových spon

• speciální umělá hmota

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1665 8,0 2 x 900 320

Přečerpávací pumpa

• ideální pomůcka ke snadnému přečerpání a odčerpání
• Vhodné na bateriové kyseliny, nemrznoucích kapaliny, paliva, 
oleje a destilovanou vodu

• odolné proti kyselinám
• s vysoce kvalitním tělem čerpadla a zesílenou rukojetí
• pomocí pryžové hadice se západkou možná přeměna na 
vzduchové čerpadlo

• včetně pryžových hadic a zmenšovacího dílu
• speciální umělá hmota

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1660 12,0 2 x 1.300 465
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Dávkovací ruční pumpa, PVC, 1 l

• ideální ke kontrole naplnění a vypuštění různých kapalin
• přesné dávkování podle stupnice
• velký sací výkon
• pro obtížně přístupné plnicí otvory oleje
• vhodné na brzdové kapaliny, motorové/převodové oleje, 
hydraulické oleje, benzin, motorovou naftu, topný olej, chladicí 
kapaliny, atd.

• PVC hadice vyztužená tkaninou
• PVC válec    

Technické údaje:
Zdvihový objem: 1 000 ml

Zdvih: 420,0 mm

Dílek stupnice: 25 ml

Spojovací závit: M15x1,5lG

150.9250 60 465,0 931

PVC hadice

• vyztuženo tkaninou
• pro 150.9250

Vnější

průměr

v mm

150.9253 600,0 10,0 16,0 110

PVC hadice se zahnutou vypouštěcí trubkou

• k plnění oleje přes otvory na obtížně přístupných místech
• připevnění křídlatou maticí a těsněním
• připojení přes vnější závit M15 x 1,5
• pevná zahnutá hliníková trubka
• vyztuženo tkaninou
• ideální k použití s dávkovací ruční pumpou KS 150.9250

150.9252 750,0 10 120° 125

Kovová trubka Flex s výstupní hlavicí

• k plnění oleje přes otvory na obtížně přístupných místech
• připevnění křídlatou maticí a těsněním
• připojení přes vnější závit M15 x 1,5
• pevná a pružná ocelová trubka
• ideální k použití s dávkovací ruční pumpou KS 150.9250

150.9251 250,0 10 82

Balení osahuje:

160.0791 Základní přístroj podtlakového odsávacího 
čerpadla, 9,5 l 3708

160.0792 Silikonová hadice pro odvzdušnění brzd, 
4x8 mm x1,5 m 200

160.0793 Hlavní sonda, 7,8x9,8 mm x 1 m 200

160.0794 Sonda, 5,3x6,7 mm x 1 m 200

160.0795 Sonda, 3,5x4,5 mm x 1 m 200

Elektrické odsávací a plnicí ruční pumpy

• ideální k odsávání, plnění a přelévání různých kapalin
• Vhodné na motorovou naftu, motorový olej a topný olej
• Kapacita odsávání: Motorový olej 0,2 l/min., motorová nafta a 
topný olej 1,2 l/min.

• Připojení 12 V s použitím krokodýlkových svorek z vozidle 
nebo externí baterie

• Včetně odsávací sondy 6 mm
• Nevhodné na vodu, převodový olej a snadno zápalné 
kapaliny, jako je benzin, atd.

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.2800 13 2 x 1.200 1,15

Odsávací a plnicí ruční pumpa, 1,5 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice s výstupní uzavírací krytkou
• robustní provedení z PP

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.9222 1,5 14 16 320 320 900

Podtlakové odsávací čerpadlo s nádrží na 9,5 l

• ideální k čistému, rychlému a snadnému odsátí, nasátí a 
vyprázdnění kapalin

• vhodné na motorové oleje, převodové oleje, hydraulické oleje, 
brzdové kapaliny, vodu, atd.

• k pneumatickému použití s kompresorem nebo ručnímu 
použití integrovanou ruční pumpou

• vhodný snímač podle výběru a odsátí kapaliny na principu 
podtlaku bez námahy

• proces odsávání se po naplnění nádrže automaticky přeruší, 
aby nedošlo k přelití

• integrovaný přetlakový ventil pro větší bezpečnost
• s vysoce kvalitním tělem čerpadla a zesílenou hlavou 
čerpadla

• včetně 4 snímačů pro různá použití
• optimálně vhodné i pro práci na obtížně přístupných místech 
díky dodaným dlouhým sacím hadicím

• sací hadice jsou odolné proti benzinu a oleji
• polyetylén

Technické údaje:
Pracovní tlak: 5-11,5 bar

Kapacita: 9,5 l

Provozní teplota: 0 °C až + +55°C

Délka plnicí hadice: 1,5 m

max. průtok: 125 l/min

160.0790 5 dílná Podtlakové odsávací čerpadlo s 
nádrží na 9,5 l 5,00
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PLNICÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ PŘÍSTROJE
FULGERUENLFTGE

Souprava k odvzdušnění/naplnění palivových systémů 
vznětových motorů

• k odvzdušnění mnoha palivových systémů vznětových motorů

150.9030 7 dílná
Souprava k odvzdušnění/naplnění 
palivových systémů vznětových 
motorů

700

Balení osahuje:

150.9031 Hadice s pumpou 250

150.9032 Spojovací díl, PSA, 8 mm 50

150.9033 Spojovací díl, PSA, 10 mm 24

150.9034 Spojovací díl, Ford 52

150.9035 Spojovací díl, Renault, GM, Fiat, velký 66

150.9036 Spojovací díl, Renault, GM, Fiat, malý 48

150.9037 Spojovací díl, GM 53

Přístroj k plnění a odvzdušnění filtrů palivových systémů 
vznětových motorů

• ideální k čistému, rychlému a snadnému odvzdušnění a 
naplnění filtrů vznětových motorů bez jejich demontáže

• vhodné pro všechna vozidla se vznětovými motory a také pro 
systémy s přímým vstřikováním

• možné použití také při výměně filtru, vyjetí nádrže do 
prázdna, natankování nesprávného paliva, atd.

• používá se v namontovaném stavu – odpadá zdlouhavé 
plnění mimo vozidlo

• připojení se provádí na přívodu z filtru ke vznětovému motoru
• po připojení k přívodu stlačeného vzduchu se ruční páčkou 
v přístroji pro plnění a odvzdušnění filtru vznětového motoru 
(Venturiho efekt) vytvoří podtlak a tím se nasaje palivo

• včetně univerzálních kompatibilních silikonových hadic Ø 
8-9,5-12 mm

• s vysoce kvalitním tělem čerpadla a zesílenou hlavou 
čerpadla

• sací hadice jsou odolné proti motorové naftě a brzdové 
kapalině

• systém rychlopřípojky pro snadnou výměnu hadic
• polyetylén

Technické údaje:
Pracovní tlak: 6-10 bar

Kapacita: 1,8 l

max. průtok: 180 l/min

150.9355 11 dílná 300,0 1,60

Balení osahuje:

150.9356 Přístroj k plnění a odvzdušnění filtrů vznětových motorů 885

150.9355-1 PU-hadice, 8,0 x 12,0 mm x 1,5 m 125

150.9355-2 Rychlospojovací adaptér PU-hadice, 8,0 x 12,0 mm x 1,5 m 20

150.9355-3 PU-hadice, 6,5 x 9,5 mm x 1,5 m 83

150.9355-4 Rychlospojovací adaptér PU-hadice, 6,5 x 9,5 mm x 1,5 m 20

150.9355-5 PU-hadice, 4,0 x 8,0 mm x 1,5 m 73

150.9355-6 Rychlospojovací adaptér PU-hadice, 4,0 x 8,0 mm x 1,5 m 8

150.9355-7 Silikonová hadice, 8,0 x 12,0 mm x 15 cm 23

150.9355-8 Silikonová hadice, 6,0 x 9,0 mm x 15 cm 14

150.9355-9 Závěsný řetěz 31

150.9355-24 Těsnicí kroužek (mezi držákem a hlavou) 7

HADICOVÉ SPONY
SCHLSCH

Hadicové svorky

• kompatibilní s průměry hadice 16–40 mm
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0070 26 dílná Hadicové svorky 300

8 x                   Ø 16 mm

6 x                  Ø 22 mm

4 x Ø 25 mm

2 x Ø 28 mm

2 x Ø 35 mm

4 x Ø 40 mm

Souprava bezestupňových hadicových spon s jedním 
uchem

• kompatibilní s průměry hadice 5,8-21 mm
• z jakostní oceli
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0830 170 dílná Souprava bezestupňových 
hadicových spon s jedním uchem 490

20 x                   Ø 5,8 - 7,0 mm

20 x                  Ø 7,3 - 9,0 mm

20 x Ø 8,8 - 10,5 mm

20 x Ø 10,8 - 13,3 mm

20 x Ø 12,0 - 14,5 mm

20 x Ø 12,3 - 14,8 mm

20 x Ø 14,5 - 17,0 mm

15 x Ø 16,0 - 19,2 mm

15 x Ø 17,8 - 21,0 mm

    

   

Souprava hadicových minisvorek 

• kompatibilní s průměry hadice 7–18 mm
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0770 78 dílná Souprava hadicových minisvorek  550

10 x Ø 7 - 9 mm

10 x Ø 8 - 10 mm

10 x Ø 9 - 11 mm

10 x Ø 10 - 12 mm

6 x Ø 11 - 13 mm

6 x Ø 12 - 14 mm

6 x Ø 13 - 15 mm

6 x Ø 14 - 16 mm

7 x Ø 15 - 17 mm

7 x Ø 16 - 18 mm
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NÁŘADÍ NA ŠROUBOVÁ SPOJENÍ BLOKU VÁLCŮ
WKFZYBLVERSCHRU

Momentový klíč s ráčnovou hlavou s přestavením 
otočným knoflíkem ERGOTORQUE®precision

• přesnost vypnutí: ±3 % od nastavené hodnoty na stupnici
• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• pro kontrolované utažení doprava a doleva
• s rýhovaným otočným kolečkem na přestavitelném čtyřhranu 
k ručnímu předutažení

• změna směru ovládání se provádí prostrčením hnacího 
čtyřhranu

• dvojitá stupnice s dílky v Nm a lbf/ft pro přesné nastavení
• včetně jemně dělené Nm stupnice v mikrometrech pro jemné 
a přesné nastavení

• velké průhledítko s funkcí lupy pro optimální čitelnost
• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• s robustním řehtačkovým mechanismem se 30 zuby
• rychlé a jisté nastavení utahovacího momentu otáčením 
rukojeti

• možnost bezpečné aretace na rukojeti
• s tlačítkem pro rychlé uvolnění na řehtačkové hlavě
• ergonomická dvoukomponentová rukojeť s měkčenou zónou 
příjemná pro držení

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

Dílek

N•m

516.1412 1/4" 5-25 0,10 0,8 - 18 289,0 35,0 18,0 460

516.1422 3/8" 10-50 0,25 4 - 37 350,0 45,0 23,0 610

516.1432 1/2" 20-100 0,50 8 - 75 412,0 45,0 23,0 910

Digitální momentový adaptér s úhloměrem 

• Čtyřhranný pohon a výstupní hřídel 1/2"
• Utahování doprava a doleva
• Přesnost utahovacího momentu směrem doprava: ± 3 %, 
směrem doleva: ± 4 %

• Digitální indikace utahovacího momentu a úhlu otočení
• Zvuková signalizace a LED indikace jako upozornění na 
dosažení nastaveného úhlu natočení nebo točivého momentu

• 5 volitelných jednotek (Nm, ft-lb, in-lb, kg-cm, stupně)
• Včetně 2 baterií AAA 1,5 V
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

• v pevném umělohmotném kufříku

Rozsah měření

N•m

516.1192 1/2" 85,0 6,8-135 242

516.1193 1/2" 85,0 10-200 242

516.1194 1/2" 85,0 17-340 242

Měřicí kotouč úhlu otočení

• k utažení šroubu na základě úhlu otočení
• k použití společně s momentovým klíčem
• pružné rameno  
• rozsah 0°–360°
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• volitelně s magnetickým nebo čelisťovým ramenem

Dílek

516.1195 1/2" 1/2" Magnet 2° 67,0 63,0 480,0 170

516.1196 1/2" 1/2" Čelist 2° 67,0 63,0 538,0 60

Přístroj k digitálnímu měření úhlu natočení, s magnetem

• k utažení šroubu na základě úhlu otočení
• magnetický
• Digitální ukazatel úhlu
• Zvuková signalizace a LED indikace jako upozornění na 
dosažení nastaveného úhlu

• Utahování doprava a doleva
• Úhlová přesnost: ± 2 %
• Rozlišení: 0,1°
• Včetně 2 baterií AAA 1,5 V
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

• v pevném umělohmotném kufříku

516.1191 55,0 720

Klíč s válcovou hlavou, Torx-E, MAN

• Torx-E
• k uvolnění a utažení šroubů s válcovou hlavou
• bez nutnosti demontáže vstřikovací trysky
• ideální použití u užitkových vozidel
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: MAN, konstrukční řada F2000 / F90 / F8, 
autobusy MAN s motory D25 a D28

455.0016 1/2" E20 165,0 24,0 150

Klíč s válcovou hlavou, Mercedes

• dvanáctihran
• k uvolnění a utažení šroubů s válcovou hlavou
• bez nutnosti demontáže vstřikovací trysky
• ideální použití u užitkových vozidel
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mercedes, M 401, 404, 407-409, 421-424, 
427, 428, 444, 447

455.0017 1/2" 17 165,0 26,0 340

Silový nástrčný ořech s bitem na šrouby s mnohozubem 
(XZN®), dlouhý

• mnohozub (XZN®)
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• ideální k demontáži a montáži šroubů hlav válců u užitkových 
vozidel

• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

455.0010 17,0 110,0 26,2 570

455.0011 19,0 110,0 28,3 600

Silový nástrčný ořech, profil Torx-E, dlouhý

• Torx-E
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Ideální k montáži a demontáži šroubů s válcovou hlavou na 
užitkových vozidlech

• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: MAN M2000, autobusy s motory D08

455.0012 E18 110,0 620
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Silový nástrčný ořech, profil Torx-E, dlouhý

• Torx-E
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Ideální k montáži a demontáži šroubů s válcovou hlavou na 
užitkových vozidlech

• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: MAN F2000, F90, F8, autobusy s motory 
D25 a D28

455.0013 E20 110,0 670

Silový nástrčný ořech, profil Torx-E, dlouhý

• Torx-E
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Ideální k montáži a demontáži šroubů s válcovou hlavou na 
užitkových vozidlech

• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: MAN a nové motory TGA

450.0453 E22 140,0 44,0 700

Silový nástrčný ořech, profil Torx-E, dlouhý

• Torx-E
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Ideální k montáži a demontáži šroubů s válcovou hlavou na 
užitkových vozidlech

• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: užitkové vozy MAN s motory Common-Rail 
D20

460.1503 E24 90,0 29,0 345

Souprava silových nástrčných ořechů

• Torx-E a dvanáctihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Ideální k montáži a demontáži šroubů s válcovou hlavou na 
užitkových vozidlech

• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu
• v pevném umělohmotném kufříku

460.1505 6 dílná Souprava silových nástrčných 
ořechů 1,90

Balení osahuje:

460.1501 Nástrčný ořech na šrouby s válcovou hlavou 3/4" MAN, E18 285

460.1502 Nástrčný ořech na šrouby s válcovou hlavou 3/4" MAN, E20 310

460.1507 Nástrčný ořech na šrouby s válcovou hlavou 3/4" MAN, E22 335

460.1503 Nástrčný ořech na šrouby s válcovou hlavou 3/4" MAN, E24 345

460.1504 Nástrčný ořech na šrouby s válcovou hlavou 3/4" MAN, 17 mm 300

460.1506 Nástrčný ořech na šrouby s válcovou hlavou 3/4" MAN, 19 mm 330

Souprava dvanáctihranných silových nástrčných ořechů, 
krátké

• dvanáctihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu
• v pevném umělohmotném kufříku

515.0950 10 
dílná

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 17 mm 1,65

Balení osahuje:

515.0958 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 3/8", krátký, 8 mm 40

515.0959 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 3/8", krátký, 9 mm 40

515.0960 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 3/8", krátký, 10 mm 40

515.0961 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 3/8", krátký, 11 mm 40

515.0962 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 3/8", krátký, 12 mm 40

515.0963 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 3/8", krátký, 13 mm 60

515.0964 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 3/8", krátký, 14 mm 60

515.0965 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 3/8", krátký, 15 mm 60

515.0966 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 3/8", krátký, 16 mm 70

515.0967 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 3/8", krátký, 17 mm 80

Souprava dvanáctihranných silových nástrčných ořechů, 
krátké

• dvanáctihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu
• v pevném umělohmotném kufříku

515.0900 13 
dílná

10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 
20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm 2,80

Balení osahuje:

515.0910 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 10 mm 100

515.0912 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 12 mm 100

515.0913 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 13 mm 100

515.0914 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 14 mm 100

515.0916 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 16 mm 140

515.0917 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 17 mm 140

515.0919 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 19 mm 140

515.0920 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 20 mm 140

515.0921 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 21 mm 150

515.0922 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 22 mm 150

515.0923 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 23 mm 160

515.0924 Dvanáctihranný silový nástrčný ořech 1/2", krátký, 24 mm 160
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Souprava bitů Torx PLUS

• ideální sestavitelná souprava pro šrouby Torx a Torx Plus
• s vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 / ISO 1173, 
tvar C 6,3 a C 8

• k ruční práci a pro elektrické šroubováky
• ideálně vhodné na šroubové spoje v řemeslné oblasti a v 
průmyslu

• zesílené provedení
• poniklováno
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Použití na TX PLUS:
setrvačníkové kotouče / víka skříní ozubeného řemene / 
všeobecně motor / převodovka

Použití na Tamper TX:
zásuvná čerpadla systémů čerpadlo - vedení - tryska, 
měřiče hmotnosti vzduchu, řídicí přístroje imobilizérů EWS3 / 
vstřikovací čerpadla / dynama, atd.

911.3120 22 
dílná Souprava bitů Torx PLUS 432

Balení osahuje:

911.3101 Bit na šrouby s pětihvězdou 1/4", s otvorem, TS10 5

911.3102 Bit 1/4", na šrouby s pětihvězdou, s otvorem, TS15 5

911.3103 Bit 1/4", na šrouby s pětihvězdou, s otvorem, TS15 5

911.3104 Bit na šrouby s pětihvězdou 1/4", s otvorem, TS25 6

911.3106 Bit na šrouby s pětihvězdou 1/4", s otvorem, TS30 6

911.3240 Bit 1/4", Torx PLUS, 30 mm, IP10 8

911.3241 Bit 1/4", Torx PLUS, 30 mm, IP15 8

911.3242 Bit 1/4", Torx PLUS, 30 mm, IP20 8

911.3243 Bit 1/4", Torx PLUS, 30 mm, IP25 8

911.3244 Bit 1/4", Torx PLUS, 30 mm, IP30 8

911.3260 Bit 10 mm, Torx PLUS, 30 mm, IP40 13

911.3261 Bit 10 mm, Torx PLUS, 30 mm, IP45 14

911.3262 Bit 10 mm, Torx PLUS, 30 mm, IP50 16

911.3263 Bit 10 mm, Torx PLUS, 30 mm, IP55 20

911.3264 Bit 10 mm, Torx PLUS, 30 mm, IP60 25

911.4327 Nástrčný ořech s adaptérem na bity 1/4", s 
přítlačným kroužkem 10

911.4311 Nástrčný ořech s adaptérem na bity 3/8", pro bity 10 mm 30

911.3121 Bit na šrouby s pětihvězdou 10 mm, s otvorem, TS40 10

911.3122 Bit na šrouby s pětihvězdou 10 mm, s otvorem, TS45 11

911.3123 Bit na šrouby s pětihvězdou 10 mm, s otvorem, TS50 11

911.3124 Bit na šrouby s pětihvězdou 10 mm, s otvorem, TS55 13

911.3125 Bit na šrouby s pětihvězdou 10 mm, s otvorem, TS60 22

Souprava bitů RIBE®

• sada sestavená speciálně pro šrouby RIBE®
• s vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 / ISO 1173, 
tvar C 8

• k ovládání rukou, elektrickým šroubovákem a příklepovým 
šroubovákem

• ideálně vhodné na šroubové spoje v řemeslné oblasti a v 
průmyslu

• zesílené provedení
• sestava nejběžnějších bitů RIBE® 5/16" s přesným 
uspořádáním

• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.4306 14 
dílná Souprava bitů RIBE® 820

Balení osahuje:

911.5165 Bit na šrouby RIBE 5/16", 38 mm, M5 10

911.5166 Bit na šrouby RIBE 5/16", 38 mm, M6 10

911.5167 Bit na šrouby RIBE 5/16", 38 mm, M7 10

911.5168 Bit na šrouby RIBE 5/16", 38 mm, M8 20

911.5169 Bit na šrouby RIBE 5/16", 38 mm, M10 20

911.5170 Bit na šrouby RIBE 5/16", 38 mm, M12 30

911.5171 Bit na šrouby RIBE 5/16", 100 mm, M7 40

911.5172 Bit na šrouby RIBE 5/16", 100 mm, M8 50

911.5173 Bit na šrouby RIBE 5/16", 100 mm, M9 60

911.5174 Bit na šrouby RIBE 5/16", 100 mm, M10 70

911.5175 Bit na šrouby RIBE 5/16", 100 mm, M12 80

911.5176 Bit na šrouby RIBE 5/16", 100 mm, M13 90

911.5177 Bit na šrouby RIBE 5/16", 100 mm, M14 100

911.5178 Silový bitový adaptér 1/2", pro bity 5/16" 60

Souprava nástrčných klíčů na šrouby s válcovou hlavou

• ideální sestava nářadí na nejběžnější šrouby s válcovou 
hlavou

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• krátké a dlouhé provedení
• k ručnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

911.4535 9 dílná Souprava nástrčných klíčů na šrouby 
s válcovou hlavou 1,90

Balení osahuje:

911.4536
Nástrčný ořech s bitem 1/2", na šrouby 
s profilem Torx-E, E12, délka 150 mm, 
fosfátovaný

214

911.4537
Nástrčný ořech s bitem 1/2", na šrouby 
s profilem Torx, T55, délka 140 mm, 
fosfátovaný

139

911.4538 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil Torx, T70, 
délka 120 mm, fosfátovaný 200

911.4539 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, 
M10, délka 140 mm, fosfátovaný 137

911.4541 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, 
M12, délka 140 mm, fosfátovaný 165

911.4542 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil RIBE®, 
M10, délka 165 mm, fosfátovaný 154

911.4543 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil RIBE®, 
M12, délka 120 mm, fosfátovaný 148

911.4544 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil RIBE®, 
M13, délka 120 mm, fosfátovaný 195

911.4545 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil RIBE®, 
M14, délka 120 mm, fosfátovaný 198

Souprava nástrčných klíčů na šrouby s válcovou hlavou

• sortiment všech běžných násad na šrouby s válcovou hlavou
• odborná a rychlá oprava motoru
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

911.4460 11 
dílná

Souprava nástrčných klíčů na šrouby 
s válcovou hlavou 1,51

Balení osahuje:

911.4452 Nástrčný ořech 1/2", profil Torx-E, 150 mm, E12 260

911.4453 Nástrčný ořech 1/2", profil Torx-E, 150 mm, E14 260

911.1940 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil Torx, T55, 140 mm 125

911.1942 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil Torx, T70, 140 mm 125

911.1359 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M9, 110 mm 112

911.1970 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M10, 140 mm 125

911.1972 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M12, 140 mm 125

911.1995 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M12, 110 mm 175

911.1996 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M13, 110 mm 175

911.1997 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M14, 110 mm 175

911.1395 Silový nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby 
RIBE, XL, M9/M10 110
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Souprava nástrčných klíčů na šrouby s válcovou hlavou

• sortiment všech běžných násad na šrouby s válcovou hlavou
• odborná a rychlá oprava motoru
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: šrouby s válcovou hlavou, měřiče hmotnosti 
vzduchu, vypouštěcí šrouby oleje, šrouby převodového oleje, 
airbagy, třmeny kotoučových brzd, atd.

911.4500 38 
dílná

Souprava nástrčných klíčů na šrouby 
s válcovou hlavou 6,50

Balení osahuje:

911.1701 Nástrčný ořech s bitem 1/4", pětihvězda, s 
čelním otvorem, TS10, z 911.4500 10

911.1702 Nástrčný ořech s bitem 1/4", pětihvězda, s 
čelním otvorem, TS15, z 911.4500 10

911.1703 Nástrčný ořech s bitem 1/4", pětihvězda, s 
čelním otvorem, TS20, z 911.4500 10

911.1704 Nástrčný ořech s bitem 1/4", pětihvězda, s 
čelním otvorem, TS25, z 911.4500 10

911.1705 Nástrčný ořech s bitem 1/4", pětihvězda, s 
čelním otvorem, TS27, z 911.4500 10

911.1706 Nástrčný ořech s bitem 1/4", pětihvězda, s 
čelním otvorem, TS30, z 911.4500 10

911.1707 Nástrčný ořech s bitem 1/4", pětihvězda, s 
čelním otvorem, TS40, z 911.4500 10

911.1708 Nástrčný ořech s bitem 1/4", pětihvězda, s 
čelním otvorem, TS45 10

911.1709 Nástrčný ořech s bitem 1/4", pětihvězda, s 
čelním otvorem, TS50 10

911.1314 Nástrčný ořech s bitem 1/2",vnitřní šestihran, krátký, 14 mm 113

911.1317 Nástrčný ořech s bitem 1/2",vnitřní šestihran, krátký, 17 mm 150

911.1319 Nástrčný ořech s bitem 1/2",vnitřní šestihran, krátký, 19 mm 182

911.1322 Nástrčný ořech s bitem 1/2",vnitřní šestihran, krátký, 22 mm 195

911.1324 Nástrčný ořech s bitem 1/2",vnitřní šestihran, krátký, 24 mm 210

911.1348 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, s 
čelním otvorem, M16, 55 mm 140

911.0954 Silový nástrčný ořech s bitem 1/2", 
mnohozub (XZN), 75 mm, M18 146

911.1925 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, M9, 110 mm 112

911.1359 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M9, 110 mm 112

911.1356 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M16, 110 mm 250

911.1632 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil Torx, s 
čelním otvorem, dlouhý, TB8 125

911.1960 Nástrčný ořech s bitem 1/2",vnitřní šestihran, 10 mm, 140 mm 90

911.1961 Nástrčný ořech s bitem 1/2",vnitřní šestihran, dlouhý, 11 mm 100

911.1963 Nástrčný ořech s bitem 1/2",vnitřní šestihran, 
dlouhý, 13 mm 100

911.1937 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil Torx, 
T40, 140 mm 125

911.1938 Nástrčný ořech na regulační ventil spalin 
1/2", Opel, 140 mm, T45 125

911.1939 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil Torx, 
T50, 140 mm 125

911.1940 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil Torx, 
T55, 140 mm 125

911.1941 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil Torx, 
T60, 140 mm 125

911.1942 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil Torx, 
T70, 140 mm 125

911.1970 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, 
M10, 140 mm 125

911.1972 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, 
M12, 140 mm 125

911.1974 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, 
M14, 140 mm 125

911.1685 Nástrčný ořech s bitem 1/2",vnitřní šestihran 
s kulatou hlavou, 5 mm, 160 mm 125

Balení osahuje:

911.1327-
240

Nástrčný ořech s bitem 1/2",vnitřní šestihran, 
7 mm, 240 mm 185

911.1993 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M7, 240 mm 175

911.1994 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M8, 240 mm 175

911.1980 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M10, 140 mm 194

911.1624-
300

Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil Torx, s 
otvorem, TB30 125

Souprava nástrčných ořechů s bitem, profil RIBE®

• ideální sestava nářadí na nejběžnější šrouby s válcovou 
hlavou RIBE®

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• krátké a dlouhé provedení
• se zalisovanou bitovou vložkou
• k ručnímu ovládání
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

911.4530 32 
dílná

Souprava nástrčných ořechů s 
bitem, profil RIBE® 5,46

Balení osahuje:

911.4511 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M5, délka 55 mm 32

911.4512 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M6, délka 55 mm 34

911.4513 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M7, délka 55 mm 35

911.4514 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M8, délka 55 mm 35

911.4515 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M9, délka 55 mm 36

911.4516 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M10, délka 55 mm 37

911.4517 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M12, délka 55 mm 39

911.4518 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M13, délka 55 mm 39

911.4519 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M14, délka 55 mm 40

911.1921 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M5, 110 mm 108

911.1922 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M6, 110 mm 108

911.1923 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M7, 110 mm 109

911.1924 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M8, 110 mm 109

911.1925 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M9, 110 mm 112

911.1926 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M10, 110 mm 112

911.1995 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M12, 110 mm 175

911.1996 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M13, 110 mm 175

911.1997 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M14, 110 mm 175

911.4521 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M8, délka 140 mm 130

911.4522 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M9, délka 140 mm 131

911.1980 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M10, 140 mm 194

911.4506 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M10,3, délka 140 mm 132

911.4523 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M12, délka 140 mm 163

911.4524 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M13, délka 140 mm 202

Balení osahuje:

911.4525 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE®, 
M14, délka 140 mm 205

911.4508 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M8, délka 200 mm 175

911.4526 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M9, délka 200 mm 175

911.4509 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M10, délka 200 mm 175

911.4507 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M10,3, délka 200 mm 175

911.4528 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M12, délka 200 mm 220

911.4529 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M13, délka 200 mm 280

911.4531 Nástrčný ořech s bitem 1/2", šrouby RIBE, 
M14, délka 200 mm 285

Souprava nástrčných klíčů, XZN®

• Ideální sestava nářadí na nejběžnější šrouby s válcovou 
hlavou XZN®

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• krátké a dlouhé provedení
• se zalisovanou bitovou vložkou
• k ručnímu ovládání
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

911.1635 26 
dílná Souprava nástrčných klíčů, XZN® 4,46

Balení osahuje:

911.1340 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M5, 55 mm 68

911.1341 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M6, 55 mm 69

911.1342 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M8, 55 mm 71

911.1313 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M9, 55 mm 71

911.1343 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M10, 55 mm 72

911.1344 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M12, 55 mm 85

911.1345 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M14, 55 mm 105

911.1346 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M16, 55 mm 140

911.1350 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M5, 110 mm 107

911.1351 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M6, 110 mm 109

911.1352 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M8, 110 mm 109

911.1359 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M9, 110 mm 112

911.1353 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M10, 110 mm 112

911.1354 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M12, 110 mm 138

911.1355 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M14, 110 mm 179

911.1391 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M5, délka 140 mm 67

911.1392 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M6, délka 140 mm 68

911.1393 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M8, délka 140 mm 71

911.1394 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M9, délka 140 mm 72

911.1970 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M10, 140 mm 125

911.1972 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M12, 140 mm 125

911.1974 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M14, 140 mm 125

911.1593 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M8, délka 200 mm 70

911.1594 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M10, délka 200 mm 71

911.1596 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M12, délka 200 mm 110

911.1597 Nástrčný ořech s bitem 1/2", profil XZN, M14, délka 200 mm 160
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VNITŘNÍ VYTAHOVAČE NA VODICÍ POUZDRA
FUEHRHUINNAUSZ

Vodicí pouzdra pro soupravu vnitřních vytahováků, pro 
motory a převodovky

• vytažení a zaražení vodicích pouzder u motorů a převodovek 
bez poškození

• zamezení poškození vodicího pouzdra v důsledku případného 
použití kleští nebo kladiva

• drážkovaná hřídel
• výrazná úspora času a nákladů
• univerzální použití
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1520 7 dílná
Vodicí pouzdra pro soupravu 
vnitřních vytahováků, pro motory a 
převodovky

2,40

Balení osahuje:

700.1521 Příklepové kladivo M8x1,25 1,32

700.1522 Upínací kleště pro vnitřní Ø 5 mm 0,08

700.1523 Upínací kleště pro vnitřní Ø 6 mm 0,08

700.1524 Upínací kleště pro vnitřní Ø 7 mm 0,08

700.1525 Upínací kleště pro vnitřní Ø 8 mm 0,08

700.1526 Upínací kleště pro vnitřní Ø 9 mm 0,08

700.1527 Upínací kleště pro vnitřní Ø 10 mm 0,08

VYTAHOVAČE A NÁSTRČNÉ OŘECHY SE SPIRÁLOVÝM PROFILEM
AUSUSPIPROSTKN

Tvářecí kov Quicksteel

• optimální lepicí síla
• možnost trvalé opravy
• možné mechanické opracování po vytvrzení
• pevné již po 15 minutách
• kompletní vytvrzení po 60 minutách
• možné použití také pod vodou
• odolnost proti teplotám do 260°C
• životnost asi tři roky
• odolnost proti olejům, naftě, benzinu a elektrolytu

Oblasti použití: kovy, sklo, umělá hmota, keramika, dřevo, 
beton, umělá hmota zesílená sklolaminátem, atd.

500.1015 Tvářecí kov Quicksteel 80

Šroubovací pomůcka Screw-Grab

• zvýšení adheze o více než 400 %
• smývatelné beze zbytků a netoxické
• okamžitý účinek bez čekání
• možné použití na všechny hlavy šroubů
• neomezená skladovatelnost

Oblasti použití: u kruhově zkroucených hlav šroubů

500.1010 15 ml 250

Vytahovák na podpěrné čepy

• k vyšroubování a zašroubování podpěrných čepů
• funkce upnutí doprava/doleva
• vhodné také pro nadměrně dlouhé podpěrné čepy
• speciální nástrojářská ocel

670.0231 5 - 15 120 19 mm 360

670.0232 10 - 19 120 19 mm 400

670.0233 18 - 28 120 19 mm 450

Vytahovák na podpěrné čepy

• k vyšroubování a zašroubování podpěrných čepů
• funkce upnutí doprava/doleva
• vhodné také pro nadměrně dlouhé podpěrné čepy
• speciální nástrojářská ocel

670.0241 5 - 20 120 19 mm 400

Vytahovák na podpěrné čepy

• pohon vnějším šestihranem
• s funkcí upnutí doprava a doleva
• spolehlivé uchopení třemi válečky
• zašroubování a vyšroubování bez nutnosti použití druhé 
kontramatice na čepu

• vhodné také pro nadměrné dlouhé podpěrné čepy – díky 
úplnému provrtání

• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

152.1005 M5 3/8" 19 mm 0,15

152.1006 M6 1/2" 21 mm 0,16

152.1007 M7 1/2" 21 mm 0,16

152.1008 M8 1/2" 21 mm 0,17

152.1010 M10 1/2" 21 mm 0,18

152.1012 M12 1/2" 21 mm 0,20

152.1014 M14 24 mm 0,20

152.1016 M16 24 mm 0,30

152.1018 M18 3/4" 36 mm 0,84

152.1002 M20 3/4" 36 mm 0,82

152.1003 M22 36 mm 0,75

152.1004 M24 36 mm 0,73

152.1029 M30 46 mm 1,68

Souprava vytahováků na podpěrné čepy

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• pohon vnějším šestihranem 21,0 mm
• s funkcí upnutí doprava a doleva
• spolehlivé uchopení třemi válečky
• rychlé a snadné zašroubování a vyšroubování rozpěrných 
šroubů, tyčových šroubů, závitových tyčí, atd.

• zašroubování a vyšroubování bez nutnosti použití druhé 
kontramatice na čepu

• vhodné také pro nadměrné dlouhé podpěrné čepy – díky 
úplnému provrtání

• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

152.1100 4 dílná M6 - M8 - M10 - M12 790
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Balení osahuje:

152.1006 Vytahovák na podpěrné čepy, M6 160

152.1008 Vytahovák na podpěrné čepy, M8 170

152.1010 Vytahovák na podpěrné čepy, M10 180

152.1012 Vytahovák na podpěrné čepy, M12 200

Souprava vytahováků na podpěrné čepy

• pohon vnějším šestihranem
• s funkcí upnutí doprava a doleva
• spolehlivé uchopení třemi válečky
• zašroubování a vyšroubování bez nutnosti použití druhé 
kontramatice na čepu

• vhodné také pro nadměrné dlouhé podpěrné čepy – díky 
úplnému provrtání

• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

152.1101 7 dílná M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 
- M14 1,50

Balení osahuje:

152.1005 Vytahovák na podpěrné čepy, M5 150

152.1006 Vytahovák na podpěrné čepy, M6 160

152.1007 Vytahovák na podpěrné čepy, M7 160

152.1008 Vytahovák na podpěrné čepy, M8 170

152.1010 Vytahovák na podpěrné čepy, M10 180

152.1012 Vytahovák na podpěrné čepy, M12 200

152.1014 Vytahovák na podpěrné čepy, M14 200

Souprava k vyšroubování a zašroubování podpěrných 
čepů

• k vyšroubování a zašroubování podpěrných čepů
• pohon vnějším šestihranem 17,0 a 19,0 mm
• mimořádně ploché a kompaktní provedení
• funkce upnutí doprava/doleva
• vhodné také pro nadměrně dlouhé podpěrné čepy
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

670.0255 12 
dílná

Souprava k vyšroubování a 
zašroubování podpěrných čepů 544

Balení osahuje:

670.0256 Demontážní pouzdro, 2dílná sada, M10x1,5 60

670.0257 Demontážní pouzdro, 2dílná sada, M10x1,25 60

670.0258 Demontážní pouzdro, 2dílná sada, M8x1,25 40

670.0259 Demontážní pouzdro, 2dílná sada, M6x1 60

670.0263 Montážní pouzdro, M10x1,5 40

670.0264 Montážní pouzdro, M10x1,25 40

670.0266 Montážní pouzdro, M8x1,25 40

670.0267 Montážní pouzdro, M6x1 40

Souprava vytahováků na šrouby

• na šrouby M3–M18
• možnost vyšroubování stržených šroubů a svorníků
• spirála s konickým zúžením
• v pevném umělohmotném kufříku

150.1330 6 dílná 64

Balení osahuje:

150.1330-1 Vytahovák na šrouby M3–M6 4

150.1330-2 Vytahovák na šrouby M6–M8 7

150.1330-3 Vytahovák na šrouby M8–M11 13

150.1330-4 Vytahovák na šrouby M11–M14 22

150.1330-5 Vytahovák na šrouby M14–M18 40

150.1330-6 Vytahovák na šrouby M18–M24 100

Souprava spirálových vytahováků šroubů a čepů

• extra krátké provedení
• s pohonem vnějším šestihranem 13,0 mm
• spirála s mírným konickým zúžením
• vhodné také na stržené šrouby a podpěrné čepy
• garance kontraúčinku a omezeného roztáhnutí díky nákružku
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: vnitřní šestihran na brzdy a vodní pumpy, 
mnohozub na hnací hřídele, atd.

150.1371 1/8" 36,0 20

150.1373 3/16" 36,0 20

150.1375 1/4" 36,0 20

150.1379 3/8" 36,0 20

150.1381 1/2" 36,0 20

150.1386 3 mm 36,0 20

150.1387 4 mm 36,0 20

150.1388 5 mm 36,0 20

150.1389 5,5 mm 36,0 30

150.1390 6 mm 36,0 30

150.1391 8 mm 36,0 30

150.1392 10 mm 36,0 30

150.1393 11 mm 36,0 30

150.1394 12 mm 36,0 40

150.1395 14 mm 36,0 40

Souprava spirálových vytahováků šroubů a čepů

• extra krátké provedení
• s pohonem vnějším šestihranem 13,0 mm
• spirála s mírným konickým zúžením
• vhodné také na stržené šrouby a podpěrné čepy
• garance kontraúčinku a omezeného roztáhnutí díky nákružku
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: vnitřní šestihran na brzdy a vodní pumpy, 
mnohozub na hnací hřídele, atd.

150.1385 15 
dílná

Souprava spirálových vytahováků 
šroubů a čepů 360
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Balení osahuje:

150.1371 Vytahovák, 1/8" 20

150.1373 Vytahovák, 3/16" 20

150.1375 Vytahovák, 1/4" 20

150.1379 Vytahovák, 3/8" 20

150.1381 Vytahovák, 1/2" 20

150.1386 Vytahovák, 3 mm 20

150.1387 Vytahovák, 4 mm 20

150.1388 Vytahovák, 5 mm 20

150.1389 Vytahovák, 5,5 mm 30

150.1390 Vytahovák, 6 mm 30

150.1391 Vytahovák, 8 mm 30

150.1392 Vytahovák, 10 mm 30

150.1393 Vytahovák, 11 mm 30

150.1394 Vytahovák, 12 mm 40

150.1395 Vytahovák, 14 mm 40

Speciální vytahovací bit na Torx šrouby

• ideálně vhodné k uvolnění a vytočení šroubů a čepů s 
poškozenou nebo opotřebovanou hlavou

• speciální řezací závit s otáčením doleva s břity s konickým 
zúžením

• TE10 až TE40 = 6,3 mm, vnější šestihran
• TE50 až TE55 = 10,0 mm, vnější šestihran
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

150.7016 TE10 50,0 45

150.7017 TE15 50,0 45

150.7018 TE20 50,0 45

150.7019 TE25 50,0 45

150.7021 TE27 50,0 45

150.7022 TE30 50,0 45

150.7023 TE40 50,0 55

150.7024 TE50 38,0 65

150.7026 TE55 38,0 65

Speciální vytahovací bit na šrouby s vnitřním 
šestihranem

• ideálně vhodné k uvolnění a vytočení šroubů a čepů s 
poškozenou nebo opotřebovanou hlavou

• speciální řezací závit s otáčením doleva s břity s konickým 
zúžením

• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

150.7061 HE1,5 50,0 12

150.7062 HE2 50,0 12

150.7063 HE2,5 50,0 14

150.7064 HE3 50,0 16

150.7065 HE4 50,0 16

150.7066 HE5 50,0 16

150.7067 HE6 50,0 16

150.7068 HE8 38,0 20

150.7069 HE10 38,0 24

Souprava vytahováků na šrouby Torx a šrouby s vnitřním 
šestihranem

• ideálně vhodné k uvolnění a vytočení šroubů a čepů s 
poškozenou nebo opotřebovanou hlavou

• Speciální, levořezný závit s konicky zúženými břity na Torx 
šrouby a speciálně tvarovaným vytahovákem na šrouby s 
vnitřním šestihranem

• Včetně bitů TORSIONpower na šrouby Torx a šrouby s 
vnitřním šestihranem

• bity s torzní zónou k tlumení momentové špičky
• včetně magnetického rychlovýměnného držáku bitů a 
adaptérů pro nástrčné ořechy 1/2"

• bity s barevným kódováním
• k ručnímu ovládání
• prodloužená životnost
• poniklováno
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

150.7060 34 
dílná

Souprava vytahováků na šrouby Torx 
a šrouby s vnitřním šestihranem 520

Balení osahuje:

918.3505 Bit 1/4" TORSIONpower, Torx, 25 mm, T10 4

918.3510 Bit 1/4" TORSIONpower, Torx, 25 mm, T15 4

918.3515 Bit 1/4" TORSIONpower, Torx, 25 mm, T20 4

918.3520 Bit 1/4" TORSIONpower, Torx, 25 mm, T25 4

918.3525 Bit 1/4" TORSIONpower, Torx, 25 mm, T27 5

918.3530 Bit 1/4" TORSIONpower, Torx, 25 mm, T30 5

918.3535 Bit 1/4" TORSIONpower, Torx, 25 mm, T40 6

918.1271 Nástrčný ořech s adaptérem na bity 1/2", 
pro bity 10 mm 40

514.1113 Držák na bity s rychlou výměnou Auto-
Slimlock 1/4", 65 mm 30

150.7016 Speciální vytahovací bit na Torx šrouby 
1/4", TE10 45

150.7017 Speciální vytahovací bit na Torx šrouby 
1/4", TE15 45

150.7018 Speciální bit k vytahování Torx šroubů 
1/4", TE20 45

150.7019 Speciální bit k vytahování Torx šroubů 
1/4", TE25 45

150.7021 Speciální vytahovací bit na Torx šrouby 
1/4", TE27 45

150.7022 Speciální vytahovací bit na Torx šrouby 
1/4", TE30 45

150.7023 Speciální vytahovací bit na Torx šrouby 
1/4", TE40 55

150.7024 Speciální bit k vytahování Torx šroubů 10 
mm, TE50 65

150.7026 Speciální vytahovací bit na Torx šrouby 10 
mm, TE55 65

150.7061 Speciální bit k vytahování šroubů s vnitřním 
šestihranem 1/4", HE 1,5 12

150.7062 Speciální bit k vytahování šroubů s vnitřním 
šestihranem 1/4", HE 2 12

150.7063 Speciální bit k vytahování šroubů s vnitřním 
šestihranem 1/4", HE 2,5 14

150.7064 Speciální bit k vytahování šroubů s vnitřním 
šestihranem 1/4", HE 3 16

150.7065 Speciální bit k vytahování šroubů s vnitřním 
šestihranem 1/4", HE4 16

150.7066 Speciální bit k vytahování šroubů s vnitřním 
šestihranem 1/4", HE 5 16

150.7067 Speciální bit k vytahování šroubů s vnitřním 
šestihranem 1/4", HE 6 16

150.7068 Speciální bit k vytahování šroubů s vnitřním 
šestihranem 10 mm, HE 8 20

150.7069 Speciální bit k vytahování šroubů s vnitřním 
šestihranem 10 mm, HE 10 24

918.3401 Bit 1/4" TORSIONpower, vnitřní šestihran, 
25 mm, 1,5 mm 6

918.3403 Bit 1/4" TORSIONpower, vnitřní šestihran, 
25 mm, 1,5 mm 6

918.3407 Bit 1/4" TORSIONpower, vnitřní šestihran, 
25 mm, 1,5 mm 6

918.3405 Bit 1/4" TORSIONpower, vnitřní šestihran, 
25 mm, 3 mm 10

918.3410 Bit 1/4" TORSIONpower, vnitřní šestihran, 
25 mm, 4 mm 4

918.3415 Bit 1/4" TORSIONpower, vnitřní šestihran, 
25 mm, 5 mm 6

918.3420 Bit 1/4" TORSIONpower, vnitřní šestihran, 
25 mm, 6 mm 6
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Nástrčná matice se spirálovým profilem

• mimořádně ploché a kompaktní provedení
• zúžený speciální profil s agresivní spirálovou drážkou
• kvalitní silné spojení mezi nástrčným ořechem a hlavou
• pohon volitelně nástrčným ořechem nebo očkovým klíčem
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

913.3881 M8 16,0 10

913.3882 M10 16,0 10

913.3883 M11 18,0 10

913.3884 M12 19,0 10

913.3885 M13 19,0 20

913.3886 M14 21,0 20

913.3887 M15 23,0 20

913.3888 M16 24,0 30

913.3889 M17 26,0 40

913.3890 M19 27,0 40

Souprava nástrčných matic se spirálovým profilem

• k uvolnění a vyšroubování pevně usazených svorníků a matic 
s poškozenými „kruhově zkroucenými“ závity nebo hlavami

• speciální řezací závit s otáčením doleva s 6 břity s konickým 
zúžením

• mimořádně ploché a kompaktní provedení
• pohon volitelně nástrčným ořechem, očkovým klíčem nebo 
plochým klíčem

• v pevném umělohmotném kufříku

913.3880 10 
dílná

M8 - M10 - M11 - M12 - M13 - M14 - 
M15 - M16 - M17 - M19 300

Balení osahuje:

913.3881 Nástrčná matice se spirálovým profilem, M8 10

913.3882 Nástrčná matice se spirálovým profilem, M10 10

913.3883 Nástrčná matice se spirálovým profilem, M11 10

913.3884 Nástrčná matice se spirálovým profilem, M12 10

913.3885 Nástrčná matice se spirálovým profilem, M13 20

913.3886 Nástrčná matice se spirálovým profilem, M14 20

913.3887 Nástrčná matice se spirálovým profilem, M15 20

913.3888 Nástrčná matice se spirálovým profilem, M16 30

913.3889 Nástrčná matice se spirálovým profilem, M17 40

913.3890 Nástrčná matice se spirálovým profilem, M19 40

Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• zúžený speciální profil s agresivní spirálovou drážkou
• k vyšroubování šroubů s kruhově vysoustruženou hlavou
• kvalitní silné spojení mezi nástrčným ořechem a hlavou
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

913.1473 6,0 17,0 32,0 40

913.1408 8,0 17,0 32,0 40

913.1410 10,0 17,0 32,0 40

913.1470 11,0 17,0 32,0 40

913.1412 12,0 17,0 32,0 40

913.1413 13,0 19,0 32,0 40

Souprava nástrčných ořechů se spirálovým profilem

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• zúžený speciální profil s agresivní spirálovou drážkou
• k vyšroubování šroubů s kruhově vysoustruženou hlavou
• kvalitní silné spojení mezi nástrčným ořechem a hlavou
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu
• včetně nástrčné kolejnice

913.1450 4 dílná Souprava nástrčných ořechů se 
spirálovým profilem 200

Balení osahuje:

913.1408 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/4", 8 mm 40

913.1410 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/4", 10 mm 40

913.1412 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/4", 12 mm 40

913.1413 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/4", 13 mm 40

Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• zúžený speciální profil s agresivní spirálovou drážkou
• k vyšroubování šroubů s kruhově vysoustruženou hlavou
• kvalitní silné spojení mezi nástrčným ořechem a hlavou
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

913.3858 8,0 17,0 34,0 30

913.3860 10,0 15,0 34,0 30

913.3861 11,0 16,0 34,0 30

913.3862 12,0 18,0 34,0 40

913.3863 13,0 18,5 34,0 40

913.3864 14,0 20,5 34,0 40

913.3865 15,0 22,0 34,0 60

913.3866 16,0 22,5 34,0 60

913.3867 17,0 24,5 34,0 70

913.3868 18,0 26,0 34,0 80

913.3869 19,0 27,0 34,0 80

Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• zúžený speciální profil s agresivní spirálovou drážkou
• k vyšroubování šroubů s kruhově vysoustruženou hlavou
• kvalitní silné spojení mezi nástrčným ořechem a hlavou
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

913.1469 12,0 34,0 40

913.1468 13,0 34,0 50

913.1467 14,0 34,0 70

913.1466 15,0 34,0 70

913.1465 17,0 34,0 70

913.1464 19,0 34,0 90

913.1249 19,0 50,0 90

913.1250 20,0 50,0 110

913.1463 21,0 34,0 90

913.1252 22,0 50,0 120

913.1253 23,0 50,0 130

913.1462 24,0 34,0 110

913.1255 25,0 50,0 150

913.1461 27,0 34,0 110
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Souprava nástrčných ořechů se spirálovým profilem

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• zúžený speciální profil s agresivní spirálovou drážkou
• k vyšroubování šroubů s kruhově vysoustruženou hlavou
• kvalitní silné spojení mezi nástrčným ořechem a hlavou
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu
• včetně nástrčné kolejnice

913.3850 4 dílná Souprava nástrčných ořechů se 
spirálovým profilem 200

Balení osahuje:

913.3858 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 8 mm 30

913.3860 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 10 mm 30

913.3862 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 12 mm 40

913.3863 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 13 mm 40

Souprava silových nástrčných ořechů se spirálovým 
profilem

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• zúžený speciální profil s agresivní spirálovou drážkou
• k vyšroubování šroubů s kruhově vysoustruženou hlavou
• kvalitní silné spojení mezi nástrčným ořechem a hlavou
• s vyrážecím trnem
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu
• v pevném umělohmotném kufříku

913.3855 10 
dílná

Souprava silových nástrčných 
ořechů se spirálovým profilem 660

Balení osahuje:

913.3860 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 10 mm 30

913.3861 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 11 mm 30

913.3862 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 12 mm 40

913.3863 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 13 mm 40

913.3864 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 14 mm 40

913.3865 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 15 mm 60

913.3866 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 16 mm 60

913.3867 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 17 mm 70

913.3869 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 3/8", 19 mm 80

913.3870 Vyrážeč 3/8", pro 913.3855 30

Souprava silových nástrčných ořechů se spirálovým 
profilem

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• zúžený speciální profil s agresivní spirálovou drážkou
• k vyšroubování šroubů s kruhově vysoustruženou hlavou
• kvalitní silné spojení mezi nástrčným ořechem a hlavou
• s vyrážecím trnem
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu
• v pevném umělohmotném kufříku

913.1460 15 
dílná

Souprava silových nástrčných 
ořechů se spirálovým profilem 1,10

Balení osahuje:

913.1408 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/4", 8 mm 40

913.1410 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/4", 10 mm 40

913.1412 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/4", 12 mm 40

913.1461 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/2", 27 mm 110

913.1462 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/2", 24 mm 110

913.1463 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/2", 21 mm 90

913.1465 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/2", 17 mm 70

913.1466 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/2", 15 mm 70

913.1467 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/2", 14 mm 70

913.1468 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/2", 13 mm 50

913.1470 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/4", 11 mm 40

913.1473 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/4", 6 mm 40

913.1474 Vyrážeč, malý 10

913.1475 Vyrážeč, velký 58

913.1464 Silový nástrčný ořech se spirálovým profilem 1/2", 19mm 90

ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ NA MATICE
MUTTSPRNG

Mechanické štípací kleště na matice

• k vypáčení nepoddajných a překroucených matic bez 
poškození závitového šroubu

• vhodné na matice do třídy pevnosti 6
• speciální nástrojářská ocel

mm

700.1181 12,0 76,0 9 mm   9-12 mm 90

700.1182 14,0 93,0 11 mm 12-16 mm 170

700.1183 19,0 124,0 16 mm 16-22 mm 380

700.1184 21,0 150,0 18 mm 22-27 mm 660

Souprava mechanických štípacích kleští na matice

• k vypáčení nepoddajných a překroucených matic bez 
poškození závitového šroubu

• vhodné na matice do třídy pevnosti 6
• speciální nástrojářská ocel

700.1180 4 dílná Souprava mechanických štípacích 
kleští na matice 1,58

Balení osahuje:

700.1181 Štípací kleště na matice, 9–12 mm 90

700.1182 Štípací kleště na matice, 12–16 mm 170

700.1183 Štípací kleště na matice, 16–22 mm 380

700.1184 Štípací kleště na matice, 22–27 mm 660

Hydraulické štípací kleště na matice

• kompaktní provedení
• vhodné na matice do třídy pevnosti 10
• tlaková síla max. 5 t
• možné použití v omezených prostorových podmínkách

700.1150 7 -21 M4 - M14 210,0 700
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Souprava hydraulických štípacích kleští na matice

• k vypáčení nepoddajných a překroucených matic bez 
poškození závitového šroubu

• pracovní rozmezí 7,0–36,0 mm
• v oblasti ostří indukčně tvrzeno
• vhodné na matice do třídy pevnosti 10
• snížené nároky na sílu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1170 7 dílná Souprava hydraulických štípacích 
kleští na matice 5,00

Balení osahuje:

700.1150 Hydraulické štípací kleště na matice, 7–21 mm 0,70

700.1163 Hydraulické štípací kleště na matice, 22–36 mm 3,60

700.1151 Náhradní nůž, malý 0,05

700.1152 Náhradní talíř, malý 0,05

700.1161 Náhradní nůž, velký 0,10

700.1162 Náhradní talíř, velký 0,10

151.2073 Úhlový klíč s čepem na šrouby s vnitřním 
šestihranem, dlouhý, 3/8'' 0,11

Souprava hydraulických štípacích kleští na matice

• velké rozměry
• vhodné na matice do třídy pevnosti 10
• tlaková síla max. 13 t
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1160 4 dílná 22 - 36 mm;  M14 - M24 3,80

Balení osahuje:

700.1161 Náhradní nůž, velký 0,10

700.1162 Náhradní talíř, velký 0,10

700.1163 Hydraulické štípací kleště na matice, 22–36 mm 3,60

151.2073 Úhlový klíč s čepem na šrouby s vnitřním 
šestihranem, dlouhý, 3/8'' 0,11

Hydraulické štípací kleště na matice

• kompaktní provedení
• vhodné na matice do třídy pevnosti 10
• Tlaková síla, max. 15 t
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• Vyměnitelné dláto

630.0022 22-36 290,0 2,90

VYTAHOVAČE ZE ZÁVITŮ A VRTACÍ ŠABLONY
GEWAUSDRWEKUBOLE

Souprava k vytahování ze závitů

• bohatá výběrová souprava
• k odstranění ulomených závitových svorníků a šroubů
• bez poškození závitu
• pouze nepatrné rozšíření závitového svorníku díky speciálně 
profilovaným závitovým kolíkům

• pro šrouby a svorníky M5–M16
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

150.1305 25 
dílná Souprava k vytahování ze závitů 650

Závitové kolíky:

150.0521 1 3,2 1/8" M5 - M6 60,0 150.0511S 150

150.0522 2 4,8 3/16" M7 - M8 70,0 150.0512S 180

150.0523 3 6,4 1/4" M9 - M10 78,0 150.0513S 230

150.0524 4 8,0 5/16" M12 83,0 150.0514S 300

150.0525 5 8,7 11/32" M14 - 
M16

94,0 150.0515S 350

Závitové matice:

150.0511 1 1 10,0 16,0 130

150.0512 2 2 11,0 16,0 230

150.0513 3 3 13,0 16,0 350

150.0514 4 4 14,0 16,0 470

150.0515 5 5 17,0 16,0 590

Vrtáky:

150.1305-21 3,2 1/8" 1 - 4 65,0 20

150.1305-22 4,8 3/16" 5 - 7 86,0 20

150.1305-23 6,4 1/4" 8 101,0 20

150.1305-24 8,0 5/16" 9 117,0 20

150.1305-25 8,7 11/32" 10 125,0 20

Pouzdra:

150.0501 1 4,0 3,2 5/32" 1/8" 30,0 3

150.0502 2 4,8 3,2 3/16" 1/8" 30,0 8

150.0503 3 4,8 3,2 3/16" 1/8" 30,0 10

150.0504 4 4,8 3,2 3/16" 1/8" 30,0 14

150.0505 5 6,0 4,8 3/16" 30,0 12

150.0506 6 7,0 4,8 9/32" 3/16" 30,0 14

150.0507 7 7,0 4,8 9/32" 3/16" 30,0 18

150.0508 8 7,0 4,8 9/32" 3/16" 30,0 22

150.0509 9 9,0 6,5 1/4" 30,0 17

150.0510 10 9,5 6,5 3/16" 1/4" 30,0 21

Souprava vrtacích šablon na hlavy válců

• rychlé a přesné vyvrtání utržených nebo vytržených závrtných 
šroubů u hlav válců nebo výfukových přírub přímo na vozidle

• univerzální použití
• velká úspora času – až 4 hodiny
• bez potřeby demontáže hlavy válců
• rovné vyvrtání starého šroubu
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: univerzálně vhodné na hlavy válců nebo 
výfukové příruby se šroubovými závity M8 a M10

150.7040 28 
dílná

Souprava vrtacích šablon na hlavy 
válců 1,36

Balení osahuje:

X

150.7030 1 Vrtací šablona 120

150.7031 3 Centrovací kolík, konický 40

150.7032 3 Vodicí pouzdro, Ø 8,0 mm 20

150.7033 3 Vodicí pouzdro, Ø 10,0 mm 20

150.7034 2 Matice s nákružkem Sk, M8 12

150.7035 2 Matice s nákružkem Sk, M10 18

150.7036 1 Vrtací pouzdro s válcovým kolíkem, 4,0 mm 35

150.7037 1 Vrtací pouzdro s válcovým kolíkem, 6,5 mm 30

150.7038 1 Vrtací pouzdro s válcovým kolíkem, 8,5 mm 25

150.7039 1 Vodicí pouzdro, M8 60

150.7041 1 Vodicí pouzdro, M10 60

150.7042 1 Vrtací zarážka se šrouby s válcovou hlavou, 4,0 mm 40

150.7043 1 Vrtací zarážka se šrouby s válcovou hlavou, 6,5 mm 40

150.7044 1 Vrtací zarážka se šrouby s válcovou hlavou, 8,5 mm 40

150.7045 1 Úhlový klíč s čepem na šestihranné 
šrouby, 2 mm 8

150.7046 1 Úhlový klíč s čepem na šestihranné 
šrouby, 4 mm 13

150.7047 1 Úhlový klíč s čepem na šestihranné 
šrouby, 5 mm 22

150.7048 1 Speciální šroubovitý vrták, Ø 4,0 mm 14

150.7049 1 Speciální šroubovitý vrták, Ø 6,5 mm 23

150.7050 1 Speciální šroubovitý vrták, Ø 8,5 mm 28
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MĚRKY VENTILŮ
VENTLEHR

Měrný lístek

• ke kontrole mezer, mezer mezi kontakty, atd.
• spároměr vyvedený do kužele
• s pojistnou maticí
• jednotlivé lístky s údaji o velikosti
• lístky z tvrzené pružinové ocele

Rozsah měření

mm

300.0600 20 100,0

0,05-0,10-0,15-0,20-
0,25-0,30-0,35-0,40-
0,45-0,50-0,55-0,60-
0,65-0,70-0,75-0,80-
0,85-0,90-0,95-1,00

88

Antimagnetický mosazný spároměr

• ke kontrole mezer, mezer mezi kontakty, atd.
• spároměr vyvedený do kužele
• s pojistnou maticí
• jednotlivé lístky s údaji o velikosti
• mosazné lístky

Rozsah měření

mm

300.0611 8 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,4-0,5 100,0 55

300.0612 13 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-
0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 100,0 70

300.0613 20

0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-
0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-

0,95-1,0

100,0 85

Měrka vůle pístů

• ke kontrole mezer, mezer mezi kontakty, atd.
• válcový spároměr
• vějířovité lístky na kroužku
• jednotlivé lístky s údaji o velikosti
• lístky z tvrzené pružinové ocele

Rozsah měření

mm

300.0614 8 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,4-0,5 150,0 30

300.0617 8 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,4-0,5 200,0 50

300.0615 13 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-
0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 150,0 80

300.0618 13 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-
0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 200,0 150

300.0616 20

0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-
0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-

0,95-1,0

150,0 150

PŘIDRŽOVAČE VENTILŮ A NAPÍNÁKY VENTILOVÝCH PRUŽIN
VENHALTUVENSPAN

Napínáky ventilových pružin

• snadná a rychlá výměna těsnění vřeten ventilů
• bez nutnosti demontáže hlavy válců
• Použití společně s pneumatickým adaptérem 150.1105 nebo 
150.1107  

• speciální nástrojářská ocel

150.1210 130,0 442

Souprava montážních můstků pro ventily

• k montáži a demontáži ventilových pružin
• s namontovanou nebo demontovanou hlavou válců
• univerzálně vhodné díky různým možnostem montáže a 
nastavení

• velká úspora nákladů a času
• odpadá demontáž hlavy válců při opravách těsnění 
ventilových šachet nebo ventilových pružin

• přírubová upevnění se mohou připevnit příčně nebo 
rovnoběžně s osou vačkové hřídele vystupující z hlavy válců

• volitelné rozšíření o specifické přítlačné díly
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: všechny hlavy válců u motorů s jedním až 
dvanácti válci a dvěma až čtyřmi ventily s uspořádáním ventilů 
v řadě nebo ve tvaru V.

160.0270 15 
dílná

Souprava montážních můstků pro 
ventily 8,28

Balení osahuje:

X

160.0271 2 Noha, pro 160.0270 1,24

160.0272 1 Tyč, pro 160.0270, 660 mm 1,94

160.0273 2 O-kroužek 17x4mm 0,01

160.0274 1 Přítlačná páka, pro 160.0270 0,88

160.0275 1 Závitový kolík, M8x50 0,02

160.0276 1 Vidlicová hlava se svorníkem s 
pružnou čepičkou, M8x32 0,06

160.0277 4 Matice, vnější šestihran 19 mm, 
diâmetro interior 6 mm 0,06

160.0279 2 SK-matice M8, pro 160.0270 0,01

160.0295 1 Přítlačný díl, vnější Ø 34 mm 0,12
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Přítlačné díly ventilů pro montážní můstek

• k montáži a demontáži ventilových pružin
• společně s ventilovým montážním můstek
• speciální nástrojářská ocel

160.0280 Přítlačný díl, vnější Ø 
21 mm Peugot, Citröen HDI 40

160.0281 Přítlačný díl, vnější Ø 
24 mm Opel, Seat, Audi, VW 50

160.0282 Přítlačný díl, vnější Ø 
25 mm Hyundai 60

160.0283 Přítlačný díl, vnější Ø 
28 mm Toyota, Ford 16V 70

160.0284 Přítlačný díl, vnější Ø 
30 mm Nissan 80

160.0285 Přítlačný díl, vnější Ø 
31 mm Toyota 90

160.0286 Přítlačný díl, vnější Ø 
32 mm Opel, Peugot 100

160.0287 Přítlačný díl, vnější Ø 
33 mm Renault 19/Clio 120

160.0289 Přítlačný díl, vnější Ø 
35 mm

Renault, Mazda, 
Peugot 106, Mercedes 

M102, M104
130

160.0290 Přítlačný díl, vnější Ø 
37 mm Fiat 140

160.0291 Přítlačný díl, vnější Ø 
38 mm Peugot, Citröen 150

160.0292 Přítlačný díl, vnější Ø 
40 mm

Mercedes OM 601, 
602, 603 160

160.0293 Přítlačný díl, vnější Ø 
42 mm Ford 170

160.0294 Přítlačný díl, vnější Ø 
44 mm Fiat Diesel 180

160.0295 Přítlačný díl, vnější Ø 
34 mm BMW M40 120

Souprava nářadí k montáži a demontáži ventilů

• nářadí k výměně vadných těsnění na hlavě válců
• významná úspora času, protože hlavu válců není třeba 
demontovat

• k odbornému použití bez poškození při práci
• v pevném umělohmotném kufříku

150.1100 44 
dílná

Souprava nářadí k montáži a 
demontáži ventilů 4,20

Balení osahuje:

115.1061 Kleště na těsnění ventilových dříků, 275 mm 380

150.1101 Zásuvná spojka AG 1/4", TSC 06 20

150.1103 Zásuvná spojka AG 1/4", ORG 08 20

150.1104 Zásuvná spojka AG 1/4", IRC 06 20

150.1105 Pneumatický adaptér, tuhý, se zásuvnou 
spojkou, ERC07 220

150.1106 Dolní držák 380

150.1107 Pneumatická hadice adaptéru, AG 
M14x1,25, AG M18x1,5 80

150.1108 Nářadí na ventilové klínky, s magnetem 60

150.1109 Adaptér stlačeného vzduchu, vnější závit 
M24x2, vnitřní závit M14x1,25 150

150.1110 Adaptér misky ventilové pružiny 130

150.1111 Spojovací tyč, 510 mm 710

150.1112 Kleště na těsnění ventilových dříků, zahnuté 330

150.1113 Montážní objímka, 110 mm 120

150.1114 Úderový trn 310

150.1115 Souprava šroubů a svorníků na přidržovače, 14dílná 60

150.1116 Postranice pro můstek, balení 2 ks 260

150.1117 Montážní objímka st. 6, 17x11 mm 40

150.1118 Montážní objímka st. 5, 15x10 mm 40

150.1119 Montážní objímka st. 4, 13x8 mm 30

150.1120 Montážní objímka st. 3, 12x7 mm 30

150.1121 Montážní objímka st. 2, 10x6 mm 40

150.1122 Montážní objímka st. 1, 10x5 mm 40

150.1124 Souprava šroubů na postranice, 8dílná 100

Souprava montážních můstků pro ventily

• k montáži a demontáži ventilových pružin
• S namontovanou nebo demontovanou hlavou válců
• univerzálně vhodné díky různým možnostem montáže a 
nastavení

• velká úspora nákladů a času
• odpadá demontáž hlavy válců při opravách těsnění 
ventilových šachet nebo ventilových pružin

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Fuso 3,5 t a > 15 t, Hino 750, Isuzu 180 a 
200, Volvo FM

460.4505 10 
dílná

Souprava montážních můstků pro 
ventily 3,34

Balení osahuje:

460.4506 Vřeteno, M16x2/M14 x1,5, délka 240 mm 290

460.4507 Vřeteno, M16x2/M12 x1,75, délka 240 mm 294

460.4508 Vřeteno, M16x2/M10 x1,5, délka 240 mm 290

460.4509 Vřeteno, M16x2/M10 x1,25, délka 240 mm 290

460.4511 Vřeteno, M16x2/M8 x1,25, délka 240 mm 290

460.4512 Můstek, pro 460.4505 840

460.4513 Přítlačný díl ventilu, vnější průměr 30 mm, 
vnitřní průměr 21,5 mm 120

460.4514 Horní nastavovací matice, M16x2, velikost 
klíče 24 mm 430

460.4516 Dolní nastavovací matice, M16x2, velikost 
klíče 24 mm 223

460.4517 Kuličkové ložisko, vnější průměr 32 mm, 
vnitřní průměr 17 mm 29

Napínák ventilových pružin, pro vozidla Scania

• k montáži a demontáži ventilových pružin a ventilů
• s namontovanou nebo demontovanou hlavou válců
• velká úspora nákladů a času
• odpadá demontáž hlavy válců při opravách těsnění 
ventilových šachet nebo ventilových pružin

• Připevnění nad vedením trysky čerpadla
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania (340, 360 a 380)

460.3870 5 dílná Napínák ventilových pružin, pro 
vozidla Scania 2,00

Balení osahuje:

460.1006 Kolíková rukojeť 550,0

460.3871 Vodicí tyč 850,0

460.1008 Stlačovač ventilu 395,0

460.1011 Upínací šroub, M10x1,5, L=25 mm 25,0

460.1012 Ložisko 15,0

Napínák ventilových pružin, pro vozidla Volvo

• k montáži a demontáži ventilových pružin a ventilů
• s namontovanou nebo demontovanou hlavou válců
• velká úspora nákladů a času
• odpadá demontáž hlavy válců při opravách těsnění 
ventilových šachet nebo ventilových pružin

• Připevnění přes vedení trysky čerpadla šroubem M10x1,5
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hlavy válců Volvo FM12

460.1005 6 dílná Napínák ventilových pružin, pro 
vozidla Volvo 2,20
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Balení osahuje:

460.1006 Kolíková rukojeť 0,55

460.1007 Vodicí tyč 1,12

460.1008 Stlačovač ventilu 0,40

460.1009 Pružina 0,02

460.1011 Upínací šroub, M10x1,5, L=25 mm 0,03

460.1012 Ložisko 0,02

Souprava k provádění servisu vstřikovacích trysek, pro 
vozidla DAF

• k montáži a demontáži ventilových pružin a ventilů
• S namontovanou nebo demontovanou hlavou válců
• velká úspora nákladů a času
• odpadá demontáž hlavy válců při opravách těsnění 
ventilových šachet nebo ventilových pružin

• Připevnění nad vedením trysky čerpadla
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF (CF85)

460.3670 3 dílná Souprava k provádění servisu 
vstřikovacích trysek, pro vozidla DAF 2,79

Balení osahuje:

460.3671 Napínák ventilových pružin, pro 460.3670 1,37

460.3672 Příklepový vytahovák, 900 g, připojovací 
závit M12x1,5 1,43

460.3673 Adaptér pro příklepový vytahovák, vnitřní 
závit M12x1,5, vnější závit M8x1,25 0,13

Pomůcka ke zdvihání vahadel, pro vozidla Volvo

• K montáži a demontáži sklápěcí páky 
• Vzdálenosti sklápěcí páky zůstanou i po zdvihnutí v 
namontovaném stavu

• velká úspora nákladů a času

Oblasti použití: Volvo D9, D12, D16

460.3725 Pomůcka ke zdvihání vahadel, pro vozidla 
Volvo 4,62

NÁŘADÍ NA TĚSNĚNÍ VENTILOVÝCH DŘÍKŮ
VENSCHADEMON

Kleště na těsnění ventilových dříků

• úzké provedení
• izolace čelistí nanášená ponorem
• rýhované rukojeti
• samootevírací mechanismus
• rychlé a čisté stahování těsnicích kroužků ventilových dříků
• k demontáži misek ventilové pružiny
• ideálně vhodné na motory se čtyřventilovou technikou
• poniklované provedení
• speciální nástrojářská ocel

115.1061 0-125 275,0 100,0 380

Kleště na těsnění ventilových dříků

• úzké provedení
• rýhované rukojeti
• rychlé a čisté stahování těsnicích kroužků ventilových dříků
• k demontáži misek ventilové pružiny
• ideálně vhodné na motory se čtyřventilovou technikou
• poniklované provedení
• speciální nástrojářská ocel

150.1112 275,0 330

Příklepový vytahovák na těsnicí kroužky ventilových 
dříků

• zvláštní konstrukce pro rychlé a jednoduché vytažení pevně 
usazených těsnicích kroužků ventilových šachet

• univerzální použití
• bezpečná práce bez poškození hrníčkového vedení hlavy 
válců

• upínací kleště a umělohmotné pouzdro
• speciální nástrojářská ocel

150.0941 10 - 19 350,0 1,38

Souprava nářadí na těsnicí kroužky ventilových dříků

• k montáži a demontáži těsnicích kroužků ventilových šachet
• univerzální použití
• umělohmotný nástroj k přitlačení odolný proti opotřebování 
pro práci bez poškození

• včetně mimořádně dlouhých stahovacích kleští a příklepového 
vytahováků s upínacími kleštěmi

• v pevném umělohmotném kufříku

150.3510 16 
dílná

Souprava nářadí na těsnicí kroužky 
ventilových dříků 3,36

Balení osahuje:

150.3511 Lisovací trn, Ø 9,5 mm 0,06

150.3512 Lisovací trn, Ø 10,0 mm 0,06

150.3513 Lisovací trn, Ø 10,5 mm 0,06

150.3514 Lisovací trn, Ø 11,0 mm 0,06

150.3515 Lisovací trn, Ø 11,5 mm 0,06

150.3516 Lisovací trn, Ø 12,0 mm 0,06

150.3517 Lisovací trn, Ø 12,5 mm 0,06

150.3518 Lisovací trn, Ø 13,0 mm 0,06

150.3519 Lisovací trn, Ø 13,5 mm 0,06

150.3520 Lisovací trn, Ø 14,0 mm 0,06

150.3521 Lisovací trn, Ø 15,0 mm 0,06

150.3522 Upínací kleště na těsnicí kroužky ventilových dříků 0,34

150.3523 Upínací kleště na těsnicí kroužky ventilových dříků, malé 0,24

150.3524 Příklepový vytahovák – základní přístroj 1,22

150.3526 Umělohmotné pouzdro 0,02

115.3008 Kleště na těsnicí kroužky ventilů, 270 mm 0,34
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ŠKRABKA NA TĚSNĚNÍ
DICHTDEMON

Škrabací dláto, jakostní ocel

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• vhodné také k oddělení a odsekání plechů a bodových svarů
• přebrousitelná průchozí čepel z ušlechtilé oceli
• s upínacím očkem
• úderová čepička na konci rukojeti
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z dvousložkového materiálu
• účinné použití i při extrémně nízkých teplotách
• mimořádně odolné proti mezikrystalové korozi a oxidaci
• mimořádně dlouhá životnost
• sterilizace v autoklávu (zahřátí nářadí na více než 100 °C k 
usmrcení choroboplodných zárodků)

• nerezová a odolná proti kyselinám
• jakostní ocel

907.2211 32,0 1,2 190,0 160

907.2213 25,0 1,2 165,0 100

907.2212 32,0 2,5 190,0 160

907.2214 25,0 2,5 165,0 110

Souprava škrabacích dlát, jakostní ocel

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• vhodné také k oddělení a odsekání plechů a bodových svarů
• přebrousitelná průchozí čepel z ušlechtilé oceli
• s upínacím očkem
• úderová čepička na konci rukojeti
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z dvousložkového materiálu
• účinné použití i při extrémně nízkých teplotách
• mimořádně odolné proti mezikrystalové korozi a oxidaci
• mimořádně dlouhá životnost
• sterilizace v autoklávu (zahřátí nářadí na více než 100 °C k 
usmrcení choroboplodných zárodků)

• nerezová a odolná proti kyselinám
• jakostní ocel

907.2210 4 dílná 32 x 1,2; 32 x 2,5; 25 x 1,2; 25 x 
2,5 mm 580

Skládací škrabka

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• s výměnnou pružinovou čepelí
• pracovní délka, max. 115 mm
• hliníková rukojeť

140.2282 13,0 240,0 140.2283 200

140.2286 16,0 240,0 140.2287 200

140.2288 19,0 240,0 140.2289 200

Škrabka na těsnění

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• přeostřitelná čepel
• čepel zahnutá o 10°
• extra dlouhé provedení pro práci na obtížně přístupných 
místech

• pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z jednosložkového materiálu

907.2231 12,5 200,0 100,0 120

907.2232 25,0 200,0 100,0 140

907.2233 12,5 300,0 200,0 180

907.2234 25,0 300,0 200,0 200

Souprava škrabek na těsnění

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• přeostřitelná čepel
• čepel zahnutá o 10°
• extra dlouhé provedení pro práci na obtížně přístupných 
místech

• pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z jednosložkového materiálu

907.2230 4 dílná 12,5 x 200; 25 x 200; 12,5 x 300; 25 
x 300 mm 1,28

Škrabací dláto

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• také pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• čepel zahnutá o 10°
• přeostřitelná čepel
• nerezová a odolná proti kyselinám
• dřevěná rukojeť

907.2266 15,0 175,0 50.0 42

907.2267 20,0 185,0 60.0 50

907.2268 30,0 190,0 65.0 57

Souprava škrabacích dlát

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• také pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• čepel zahnutá o 10°
• přeostřitelná čepel
• nerezová a odolná proti kyselinám
• dřevěná rukojeť

907.2270 3 dílná Souprava škrabacích dlát 150

Balení osahuje:

907.2266 Škrabací dláto,15x175 mm 42

907.2267 Škrabací dláto, 20x185 mm 50

907.2268 Škrabací dláto, 30x190 mm 57

Souprava skládacích škrabek

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• snadná výměna čepele uvolněním šroubu s rýhovanou hlavou 
na upínací hlavě

• 10 rovných škrabacích čepelí 16 mm
• škrabka s rukojetí z dvousložkového materiálu

907.2215 11 dílná Souprava skládacích škrabek 100

1 x                907.2201

10 x  16 mm

Náhradní čepel:

907.2202 12,0 rovné 10 20

907.2204 16,0 Zahnuté o 53° 10 20

907.2203 16,0 rovné 10 20

907.2205 20,0 rovné 10 40
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Souprava škrabek a nožů

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• snadná výměna čepele uvolněním šroubu s rýhovanou hlavou 
na upínací hlavě

• praktický systém skladování s výměnnými čepelemi různých 
tvarů

• ideálně vhodné pro různé oblasti použití díky různým čepelím
• škrabka s rukojetí z dvousložkového materiálu
• profesionální univerzální nůž s hliníkovým tělem
• v pevném umělohmotném kufříku

907.2200 27 
dílná Souprava škrabek a nožů 600

Balení osahuje:

X

907.2170 1 Profesionální univerzální nůž, s 
lichoběžníkovou čepelí 90

907.2201 1 Rukojeť z dvousložkového materiálu 
pro škrabku, s upínacím pouzdrem 60

Náhradní čepel:

907.2202 12,0 rovné 10 20

907.2203 16,0 rovné 10 20

907.2204 16,0 Zahnuté o 53° 10 20

907.2205 20,0 rovné 10 40

Tvrdokovová škrabka

• ideálně vhodné k odstranění nepoddajných nečistot, zbytků 
těsnění a zbytků z opracování povrchu

• na zapečené obložení na výfuku, brzdách, atd.
• robustní tvrdokovová břitová destička
• pevná čepel se 2 škrabacími hranami
• mimořádně dlouhá životnost
• funkce přítlačné a tažné čepele
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z jednosložkového materiálu
• s upínacím očkem

907.2237 210,0 32,0 129

Souprava škrabek na těsnění

• k odstranění zbytků těsnění, například těsnění hlavy válců
• s vratným nožem
• extra dlouhé provedení pro práci na obtížně přístupných 
místech

• zahnutá hlava nože
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

907.2280 2 dílná Souprava škrabek na těsnění 180

Balení osahuje:

907.2281 Škrabka, 270 mm 155

907.2282 Škrabací čepel 5

Škrabací čepele

• pět vratných nožů pro škrabku na těsnění 907.2280
• k odstranění zbytků těsnění, například těsnění hlavy válců
• zahnutá hlava nože
• speciální nástrojářská ocel

907.2285 5 22,0 12,0 21,0 25

Škrabka na nálepky

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• snadno vyměnitelná a zasouvací čepel
• s upínacím očkem
• otočení čepele škrabky do rukojeti díky posuvnému prvku 
kvůli ochraně

• kovové tělo

907.2240 110,0 39,0 911.8127 90

Škrabka na nálepky

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• snadno vyměnitelná čepel
• s upínacím očkem
• umělohmotná rukojeť

911.8126 160,0 38,0 911.8127 90

Škrabka na nálepky

• snadno vyměnitelná a zasouvací čepel
• s upínacím očkem
• kovové tělo
• s rukojetí z dvousložkového materiálu

907.2242 40,0 145,0 911.8127 103

Náhradní škrabací čepele

• pro všechny běžně prodávané škrabky na etikety
• SK ocel
• kartonové balení

Oblasti použití: k odstranění etiket na náraznících, čelních 
sklech, atd.

911.8127 5 40,0 19,5 0,29 40
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Souprava k oddělení a vyčištění olejových van

• ideálně vhodné k oddělení pevně usazených olejových van
• lehké, nekomplikované a odborné použití
• bez ohledu na směr
• včetně čisticích kotoučů s držákem
• dvě různé odpojovací nože
• robustní provedení
• v pevném umělohmotném kufříku

150.1585 21 
dílná

Souprava k oddělení a vyčištění 
olejových van 385

Balení osahuje:

150.1541 Držák na oddělovací nože 115

150.1542 Oddělovací nůž, 1,6 mm, černý 19

150.1543 Oddělovací nůž, 2,0 mm, zlatý 21

150.1586 Vodicí kolík 24

150.1587 Držák na čisticí kotouče 44

150.1588 Souprava čisticích kotoučů, 15dílná 30

151.26025 Úhlový klíč s čepem na šrouby s vnitřním 
šestihranem, fosfátovaný, krátký, 2,5 mm 10

NÁŘADÍ NA TĚSNICÍ KROUŽKY
DIRIWEK

Souprava nářadí s háčky

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• speciální nástrojářská ocel

550.1040 2 dílná Souprava nářadí s háčky 30

Balení osahuje:

550.1041 Nářadí s háčkem, 90°, krátké / 180° krátké, 
zahnuté 11

550.1042 Nářadí s háčkem, 45° dlouhé, 90° dlouhé 11

Souprava nářadí s háky a magenty

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• s teleskopickým magnetickým nástavcem a vyměnitelným 
háčkem

• úložný prostor v rukojeti pro různé nástavce
• speciální nástrojářská ocel

550.1080 6 dílná Souprava nářadí s háky a magenty 70

Balení osahuje:

550.1081 Základní přístroj 35

550.1082 Teleskopický nástavec s magnetem, 90–390 mm 13

550.1083 Nástavec s háčkem, rovný, 75 mm 5

550.1084 Nástavec s háčkem, 90°, 75 mm 5

550.1085 Nástavec s háčkem, 120°, 75 mm 5

550.1086 Nástavec s háčkem, prohnutý do boku, 75 mm 5

Nářadí k demontáži těsnicích kroužků

• srpovitý tvar
• k demontáži těsnicích kroužků
• dlouhá životnost díky tvrzené pákové vložce
• univerzální použití
• rukojeť z jednosložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

550.1060 300,0 195,0 85,0 12,0 380

Příklepový vytahovák se závitovou špičkou

• k demontáži simmeringů a malých ložiskových pánví
• vhodné také pro obtížně přístupná místa
• rychlá a snadná demontáž
• úderovým závažím se závitový hrot zatluče do simmeringu, 
rukou se zašroubuje a úderovým závažím vytáhne

• univerzální použití
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• průměr závitového hrotu: 1,5–4,7 mm
• celková délka závitového hrotu: 13,9 mm

l◄  mm ►l

150.3611 380 250,0 8,0 0,32 500

Souprava vytahováků simmeringů

• k demontáži simmeringů a malých ložiskových pánví
• vhodné také pro obtížně přístupná místa
• rychlá a snadná demontáž
• úderovým závažím se závitový hrot zatluče do simmeringu, 
rukou se zašroubuje a úderovým závažím vytáhne

• dlouhá životnost díky tvrzené pákové vložce
• univerzální použití
• speciální nástrojářská ocel

150.3610 2 dílná Souprava vytahováků simmeringů 880

Balení osahuje:

550.1060 Nářadí k demontáži těsnicích kroužků, 300 mm 380

150.3611 Příklepový vytahovák se závitovou špičkou 500

Souprava nářadí s háčky

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

550.1045 4 dílná Souprava nářadí s háčky 120
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Balení osahuje:

550.1046 Hákové nářadí, rovné 27

550.1047 Hákové nářadí, zalomené o 45° 27

550.1048 Hákové nářadí, zalomené o 90° 27

550.1049 Hákové nářadí, zahnuté o 135° 27

Souprava hákového nářadí Master

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• speciální nástrojářská ocel

550.1070 9 dílná Souprava hákového nářadí Master 680

Balení osahuje:

550.1046 Hákové nářadí, rovné 27

550.1047 Hákové nářadí, zalomené o 45° 27

550.1048 Hákové nářadí, zalomené o 90° 27

550.1049 Hákové nářadí, zahnuté o 135° 27

550.1071 Hákové nářadí, velké, rovné 91

550.1072 Hákové nářadí, velké, zalomené o 90° 105

550.1073 Hákové nářadí, velké, srpovitý tvar 88

550.1074 Hákové nářadí s T rukojetí, malé, tvar S, 
120 mm 42

550.1075 Hákové nářadí s T rukojetí, velké, tvar S, 
165 mm 96

Souprava univerzálního nářadí k montáži těsnicích 
kroužků hřídelí a simmeringů

• k odborné montáži a demontáži simmeringů a radiálních 
těsnicích kroužků bez poškození

• k přesnému použití na motorových hřídelích – kliková hřídel, 
vačková hřídel nebo spojovací hřídel

• univerzálně vhodné na radiální těsnicí kroužky s průměry 
21,5–64,0 mm

• velká úspora nákladů a času
• odpadá demontáž motorů
• zamezení poškození hliníkového uložení
• bohatá výběrová souprava
• včetně stahováku a vtlačovacího nářadí
• zamezení vzniku netěsnosti u kroužků
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: rozsáhlá sada univerzálního nářadí včetně 
vtlačovacího nářadí na radiální těsnicí kroužky s průměry 
21,5–64,00 mm u téměř všech vozidel

700.1280 24 
dílná

Souprava univerzálního nářadí k 
montáži těsnicích kroužků hřídelí a 
simmeringů

1,90

Balení osahuje:

700.1277 Ocelová objímka, 22 mm, dlouhá, pro 700.1280 180

700.1278 Ocelová objímka, 27 mm, dlouhá, pro 700.1280 220

700.1279 Základní těleso, pro 700.1280 140

700.1281 Hák 70 mm, pro 700.1280, 2dílná sada 12

700.1282 Hák 114 mm, pro 700.1280, 2dílná sada 22

700.1283 Adaptérová objímka, pro 700.1280 75

700.1284 Šroubovací matice 20,2 mm, pro 700.1280 25

700.1285 Šroubovací matice 18,2 mm, pro 700.1280 23

700.1286 Šroubovací matice 16,2 mm, pro 700.1280 21

700.1287 Šroubovací matice 14,2 mm, pro 700.1280 19

700.1288 Šroubovací matice 12,2 mm, pro 700.1280 17

700.1289 Šroubovací matice 10,2 mm, pro 700.1280 15

700.1290 Šroubovací matice 8,1 mm, pro 700.1280 10

700.1291 Adaptér 27,6 mm, pro 700.1280 37

700.1292 Adaptér 45,9 mm, pro 700.1280 27

700.1293 Adaptér 48,9 mm, pro 700.1280 27

700.1294 Adaptér 56 mm, pro 700.1280 35

700.1295 Adaptér 64 mm, pro 700.1280 55

700.1296 Adaptér 33,6 mm, pro 700.1280 35

700.1297 Adaptér 41,9 mm, pro 700.1280 30

700.1298 Ocelová objímka 10 mm, pro 700.1280 80

700.1299 Ocelová objímka 18 mm, pro 700.1280 145

NÁŘADÍ NA SPECIÁLNÍ TĚSNICÍ KROUŽKY
SPEZDIERK

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, DAF

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 16 mm, vnitřním průměrem 70 mm a vnějším 
průměrem 100 mm

• Včetně vtahovacího nářadí
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF (CF65, LF45, LF55, SB), Irisbus 
(Euromidi, Europolis, Midirider, Proway), Iveco (Eurocargo I-III, 
Eurofire, Tector, Vertis), Kamaz 4

460.3745 5 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, DAF 3,50

Balení osahuje:

X

460.3746 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 108 
mm, vnitřní průměr 70 mm 2,15

460.3747 1 Vodicí destička, vnější průměr 70 mm 0,68

460.3748 2 Upínací šrouby, M12x1,25, délka 
90 mm 0,37

460.3749 1 Hnací matice s kuličkovým ložiskem, 
M16x2 0,13

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, DAF

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 16 mm, vnitřním průměrem 134 mm a vnějším 
průměrem 161 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF (CF85, CF, XF105, XF), Solaris Vacanza

460.4030 7 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, DAF 4,70

Balení osahuje:

X

460.4031 1 Vtahovací zvon, vnitřní průměr 
135 mm 2,94

460.4032 1 Vodicí destička, vnější průměr 
134 mm 1,51

460.4033 4 Upínací šrouby, M10 x 1,5 mm, délka 
140 mm 0,13

460.4034 1 Hnací matice, M16 x 2 mm 0,13
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Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, DAF

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 16 mm, vnitřním průměrem 166 mm a vnějším 
průměrem 191 mm

• Včetně vtahovacího nářadí
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF (CF85, CF, XF105, XF), Irizar (i3, i4, i6, 
i8, PB), Solaris Vacanza, Van Hool (Acron, Altano, Astromega, 
Astron, Astronef, řada EX, řada T), VDL (Futura, Jonkheere)

460.3680 7 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, DAF 6170

Balení osahuje:

X

460.3681 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 190 
mm, vnitřní průměr 165 mm 3,46

460.3682 1 Vodicí destička, vnější průměr 
165 mm 1,92

460.3683 4 Upínací šrouby, M16x2, délka 115 mm 0,67

460.3684 1 Hnací matice s kuličkovým ložiskem, 
velikost klíče 27 mm, M16x2 0,13

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Mitsubishi

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 11 mm, vnitřním průměrem 50 mm a vnějším 
průměrem 74 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mitsubishi Canter (FE5 a FE6)

460.4280 3 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Mitsubishi 1,23

Balení osahuje:

460.4281 Vtahovací zvon, vnější průměr 70 mm, 
vnitřní průměr 50 mm 550

460.4282 Vodicí destička, vnější průměr 50 mm 550

460.4283 Hnací matice, M16x2, velikost klíče 27 mm 130

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Mitsubishi

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 12 mm, vnitřním průměrem 91 mm a vnějším 
průměrem 114 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mitsubishi Canter (FE5 a FE6)

460.4285 5 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Mitsubishi 2,89

Balení osahuje:

X

460.4286 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 118 
mm, vnitřní průměr 90 mm 1,32

460.4287 1 Vodicí destička, vnější průměr 90 mm 1,36

460.4288 2 Upínací šrouby, M12x1,25, délka 
40 mm 0,08

460.4289 1 Hnací matice s kuličkovým ložiskem, 
M16x2 mm 0,13

Nářadí k montáži těsnicích kroužků, pro vozidla Hino

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 17 mm, vnitřním průměrem 96 mm a vnějším 
průměrem 131 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino E13C (řada 700, RM, King)

460.4395 Nářadí k montáži těsnicích kroužků, pro 
vozidla Hino 1794

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Hino

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 17 mm, vnitřním průměrem 100 mm a vnějším 
průměrem 135 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino (AK, Citi-Bus, RK, Roadliner-Surpreme, 
řada 500)

460.4390 5 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Hino 2,56

Balení osahuje:

X

460.4391 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 131 
mm, vnitřní průměr 100 mm 1,14

460.4392 1 Vodicí destička, vnější průměr 
100 mm 0,94

460.4393 2 Upínací šrouby, M14x1,5, délka 
108 mm 0,37

460.4394 1 Hnací šroub, M14x1,5 0,12

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Hino

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 13 mm, vnitřním průměrem 96 mm a vnějším 
průměrem 131 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino (E13C, řada 700)

460.4530 5 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Hino 3,13

Balení osahuje:

X

460.4531 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 142 
mm, vnitřní průměr 96,5 mm 1,36

460.4532 1 Vodicí destička, vnější průměr 
96,5 mm 1,11

460.4533 1 Upínací šrouby, M16x1,5, délka 
126 mm 0,55

460.4534 1 Hnací šroub, M14x1,5 0,12
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Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Hino

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 15 mm, vnitřním průměrem 79 mm a vnějším 
průměrem 114 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino (AK, Citi-Bus, RK, Roadliner-Surpreme, 
řada 500)

460.4400 5 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Hino 1,76

Balení osahuje:

X

460.4401 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 110 
mm, vnitřní průměr 80 mm 908

460.4402 1 Vodicí destička, vnější průměr 80 mm 472

460.4403 2 Upínací šrouby, M12x1,5, délka 
93 mm 261

460.4404 1 Hnací šroub, M14x1,5 116

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Hino

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 17 mm, vnitřním průměrem 96 mm a vnějším 
průměrem 131 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino (King, RM, řada 700)

460.4330 6 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Hino 3,60

Balení osahuje:

X

460.4331 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 142 
mm, vnitřní průměr 96,5 mm 2,00

460.4332 1 Vodicí destička, vnější průměr 
96,5 mm 0,91

460.4333 2 Upínací šrouby, M16x1,5, délka 
126 mm 0,55

460.4334 1 Hnací šroub, M14x1,5 0,12

460.4284 1 Podložka, vnější průměr 30 mm, 
vnitřní průměr 15 mm 0,02

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Hino

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 16 mm, vnitřním průměrem 116 mm a vnějším 
průměrem 151 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino

460.4340 7 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Hino 7,22

Balení osahuje:

X

460.4341 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 147 
mm, vnitřní průměr 116 mm 1,83

460.4342 1 Vodicí destička, pro K13CTV, vnější 
průměr 116 mm 2,62

460.4343 1 Vodicí destička, pro P11C, vnější 
průměr 116 mm 1,82

460.4344 3 Upínací šrouby, M16x1,5, délka 
126 mm 0,82

460.4396 1 Hnací šroub, M14x1,5 0,12

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Hino

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 15 mm, vnitřním průměrem 125 mm a vnějším 
průměrem 177 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino (King, RM, řada 700)

460.4535 5 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Hino 4,77

Balení osahuje:

X

460.4536 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 172 
mm, vnitřní průměr 125 mm 2,69

460.4537 1 Vodicí destička, vnější průměr 
125 mm 1,36

460.4538 2 Upínací šrouby, M18x1,5, délka 
110 mm 0,60

460.4539 1 Hnací šroub, M15x1,5 0,12

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Isuzu

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 8 mm, vnitřním průměrem 50 mm a vnějším 
průměrem 68 mm

• Včetně vtahovacího nářadí
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Isuzu (řada N)

460.4470 3 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Isuzu 876

Balení osahuje:

460.4471 Vodicí zvon, vnější průměr 57 mm, vnitřní 
průměr 40 mm 677

460.4472 Vtlačovací matice, vnější průměr 67 mm, 
vnitřní průměr 58 mm 109

460.4473 Středicí šroub, M16x1,5, délka 50 mm 90

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Isuzu

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 13 mm, vnitřním průměrem 95 mm a vnějším 
průměrem 118 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblast použití: Isuzu (řada N)

460.4465 5 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Isuzu 2,07

Balení osahuje:

X

460.4466 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 118 
mm, vnitřní průměr 95 mm 1,05

460.4467 1 Vodicí destička, 95 mm 0,87

460.4468 2 Upínací šrouby, G1/2"x20, délka 
43 mm 0,10

460.4469 1 Hnací šroub, M12x1,75 0,06
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Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Isuzu

• K montáži těsnicích kroužků klikových hřídelí na čelní straně 
a na straně převodovky

• Demontáž upínací příruby klikové hřídele
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 10 mm, vnitřním průměrem 109 mm a vnějším 
průměrem 137 mm

• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek zadní klikové hřídele 
s výškou 10 mm, vnitřním průměrem 104 mm a vnějším 
průměrem 139 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Isuzu FRD34, FRR33, FRR34, FSR32, 
FSR33, FSR34, FSS33, FSS34, FTR32, FVR33

460.4455 13 
dílná

Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Isuzu 18,00

Balení osahuje:

X

460.4456 1 Stahováky, zadní 3,29

460.4457 1 Stahováky, přední 2,96

460.4458 1 Vtahovací nářadí, přední 3,54

460.4459 1 Distanční pouzdro, přední 0,51

460.4451 1 Vtahovací nářadí, zadní 3,46

460.4452 1 Vodicí pouzdro, vnější průměr 132 
mm, vnitřní průměr 113 mm 1,11

460.4453 4 Upínací šrouby, M16x1,5, délka 
60 mm 0,19

460.4454 1 Distanční pouzdro, zadní 0,08

460.4449 2 Upínací šrouby, M16x1,5, délka 
135 mm 0,39

Nářadí k montáži simmeringů klikových hřídelí, Scania

• montážní pomůcka pro těsnicí kroužek
• montáž bez poškození
• rýhování pro spolehlivé přidržení v požadované poloze
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Použití: motory 9 l Scania 310/320PS 
simmeringy klikových hřídelí (č. 0366303-R)

455.0075 159,0 130,0 30,0 60,0 2,68

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, pro vozidla 
Scania

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 12 mm, vnitřním průměrem 120 mm a vnějším 
průměrem 140 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania (řady 4, K, P, G, R a T)

460.3940 5 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, pro vozidla Scania 4,29

Balení osahuje:

X

460.3941 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 140 
mm, vnitřní průměr 120 mm 1,73

460.3942 1 Vodicí destička, vnější průměr 
120 mm 2,23

460.3943 2 Upínací šrouby, M12x1,75 mm 0,20

460.3944 2 Hnací matice, M16x2 mm 0,13

Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, pro vozidla 
Scania

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední a zadní klikové 
hřídele s výškou 13 mm, vnitřním průměrem 145 mm a 
vnějším průměrem 175 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania 340 / 380 (EURO 4)

460.3935 4 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, pro vozidla Scania 5,00

Balení osahuje:

460.3936 Vtahovací zvon, vnější průměr 145 mm, 
vnitřní průměr 133 mm 2,35

460.3937 Vodicí destička se závitem, vnější průměr 
130 mm 1,26

460.3938 Ovládací páčka M20x1,5 mm 0,55

460.3939 Vymezovací kroužek, vnější průměr 160 
mm, vnitřní průměr 140 mm 0,27

Stahováky na těsnicí kroužky hřídelí, pro vozidla Scania

• Vhodné ke stažení těsnicích kroužků hřídelí
• s přítlačným kotoučem k podepření
• robustní provedení
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania 310 (112) / 320 (113), těsnicí 
kroužky hřídelí motoru na straně převodovky a hnacího ústrojí 
převodovky

460.1110 15 
dílná

Stahováky na těsnicí kroužky hřídelí, 
pro vozidla Scania 4,30

Balení osahuje:

460.1111 Základová deska, Ø 200x36 mm, SW 46 3,44

460.1082 Lichoběžníkový pohybový šroub, Tr. 30, s 
tlakovou špičkou, 285 mm 1,32

460.1112 Přítlačný kotouč, Ø 58 mm 0,40

460.1113 Souprava šroubů M12x1,75 mm, SW 19, 
L=55 mm, 6dílná 0,30

460.1114 Souprava šroubů M12x1,75 mm, SW 19, 
L=40 mm, 6dílná 0,28

Souprava nářadí k montáži simmeringů klikových hřídelí, 
pro vozidla Volvo

• K rychlé montáži simmeringů klikových hřídelí vzadu bez 
poškození

• odpadají dodatečné úpravy s případnou opakovanou 
demontáží převodovky

• Včetně vtahovacího nářadí
• velká úspora nákladů a času
• odpadá demontáž motorů

Oblasti použití: Volvo FM (2000–2007)

460.4195 6 dílná
Souprava nářadí k montáži 
simmeringů klikových hřídelí, pro 
vozidla Volvo

8,76

Balení osahuje:

X

460.4196 1 Montážní příruba 4,25

460.4197 1 Zaváděcí těleso 4,10

460.3943 1 Upínací šrouby, M12x1,75 mm 0,20

460.4198 2 Šroub s vnitřním šestihranem M16 
x 35mm 0,15

460.4199 1 Vřeteno 0,20
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Souprava nářadí k montáži těsnicích kroužků, Volvo

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek zadní klikové hřídele 
s výškou 15 mm, vnitřním průměrem 180 mm a vnějším 
průměrem 205 mm

• Včetně vtahovacího nářadí
• speciální nástrojářská ocel

460.3780 8 dílná Souprava nářadí k montáži těsnicích 
kroužků, Volvo 4,30

Balení osahuje:

X

460.3781 1 Vtahovací zvon, vnější průměr 204 
mm, vnitřní průměr 185 mm 1,98

460.3782 1 Vodicí destička se závitem, vnější 
průměr 179 mm, M20x2,5 1,40

460.3783 1 Distanční kotouč, vnější průměr 50 
mm, vnitřní průměr 20 mm 0,66

460.3784 1 Upínací šrouby, krátké, M16x1,5, 
délka 46 mm 0,15

460.3786 1 Upínací šrouby, dlouhé, M16x1,5, 
délka 96 mm 0,30

460.3787 1 Ovládací páčka, M20x2,5 0,42

Nářadí k montáži těsnicích kroužků, pro vozidla Volvo

• K montáži těsnicích kroužků
• Speciálně pro radiální těsnicí kroužek přední klikové hřídele 
s výškou 13 mm, vnitřním průměrem 136 mm a vnějším 
průměrem 159 mm

• Vtahovací nástroj
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo D16

460.3955 205,0 136,0 4140

ZABRUŠOVAČKA SEDEL VENTILŮ
VENTEINSCHL

Zabrušovačka sedel ventilů

• s přísavkami na obou stranách
• k zabroušení ventilových sedel v hlavě válců
• tělo ze zapouzdřeného tvrdého dřeva
• pryžové přísavky

150.1133 16/21 210,0 60

150.1131 19/22 245,0 33

150.1132 22/32 255,0 34

150.1134 29/35 225,0 60

Souprava k zabroušení ventilů

• s přísavkami na obou stranách
• k zabroušení ventilových sedel v hlavě válců
• tělo ze zapouzdřeného tvrdého dřeva
• pryžové přísavky

150.1130 2 dílná Souprava k zabroušení ventilů 2,21

Balení osahuje:

150.1131 Zabrušovačka sedel ventilů, Ø 19/22 mm 33

150.1132 Zabrušovačka sedel ventilů, Ø 22/32 mm 34

Zabrušovačka ventilových sedel se 2 přísavkami

• upínací otvor 8 mm
• k zabroušení ventilových sedel po provedení opravy
• díky zakotvení těla přístroje se při broušení přes převodovku 
automaticky vytvoří typické otáčení doprava-doleva

• možné pohodlné a rychlé zabroušení vrtačkou při asi 500–1 
000 ot./min.

150.1165 130,0 150.1166 150.1167 442

Pneumatická zabrušovačka ventilových sedel se 4 
přísavkami

• k zabroušení ventilových sedel po provedení opravy
• pro pohodlné a rychlé zabroušení
• v pevném umělohmotném kufříku

515.2005 5 dílná Pneumatická zabrušovačka 
ventilových sedel se 4 přísavkami 1,69

Balení osahuje:

515.2006 Pneumatická bruska na sedla ventilů 1,43

515.2007 Přísavná destička, Ø 20 mm 0,00

515.2008 Přísavná destička, Ø 30 mm 0,01

515.2009 Přísavná destička, Ø 34 mm 0,02

515.2010 Přísavná destička, Ø 45 mm 0,02

NÁSADA NA VAČKOVÉ HŘÍDELE
NOCKWELHEB

Pomůcka ke zdvihání vačkových hřídelí, pro vozidla Volvo

• Ke spolehlivému zvedání vačkových hřídelí
• S maximální nosností 40 kg
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo

460.3710 400,0 1,13
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ŠROUBOVÁ SPOJENÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELÍ
KURBWELVER

Silový nástrčný ořech, profil Torx-E, dlouhý

• Torx-E
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Ideální k demontáži a montáži šroubů klikových hřídelí na 
užitkových vozidlech

• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

455.0081 E28 90,0 33,0 42,0 25,0 556

PROTÁČECÍ ZAŘÍZENÍ NA MOTORY
MOTODURCH

Protáčecí zařízení na motory, DAF

• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• s pohonem vnějším šestihranem 24,0 mm
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: např. 65CF, 75CF, 85CF, 95XF, CF75, 
CF85,F65, F75, F85, F95, XF95

455.0105 24 11 90,0 40,0 90 650

Protáčecí zařízení na motory, DAF

• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: XF105 Euro5, atd.

455.0106 1/2" 9 27,0 33,0 81,0 250

Protáčecí zařízení na motory, pro vozidla Iveco

• Šestihranný pohon 22,0 mm
• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Iveco Euro Cargo, Cargo 150E27R PR, FPR, 
320E27T, PT Eurotech a Eurostar

460.3980 105,0 70,0 125,0 13 1,75

Protáčecí zařízení na motory, pro vozidla Iveco

• Šestihranný pohon 22,0 mm
• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Iveco Euro Cargo, modely Cargo, Eurotech, 
kamiony, terénní vozy, autobusy

460.5610 105,0 70,0 126,0 13 1,43

Protáčecí zařízení na motory, pro vozidla MAN

• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: MAN D20 + D25 + D26 + D28

460.1155 33,0 52,0 9 62,0 465

Protáčecí zařízení na motory, Mercedes / MAN

• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• připevnění v oblasti skříně spojky
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mercedes Actros a Atego, pětiválcové, 
šestiválcové a osmiválcové motory - D25/28, atd.

455.0021 1/2" 100,0 3 920.1290 790

Protáčecí zařízení na motory, Mercedes / MAN

• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• připevnění v oblasti skříně spojky
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: šestiválcové, osmiválcové a desetiválcové 
motory Mercedes, dvanáctiválcové motory MAN, atd.

455.0020 1/2" 70,0 2 920.1290 450
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Protáčecí zařízení na motory, pro vozidla Renault

• Pohon čtyřhranem 1/2"
• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• speciální nástrojářská ocel

460.4020 51,0 44,0 8 83,0 540

Protáčecí zařízení na motory, Scania

• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania, řada 4 od roku výroby 1996, řada R 
od roku výroby 2003

455.0070 8 18,3 29,8 71,0 225

Protáčecí zařízení na motory, Volvo

• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Motory MP8, MP10 (FH, D13A 520)

460.1395 38,0 39,0 10 71,0 390

Protáčecí zařízení na motory, Volvo

• Šestihranný pohon 24,0 mm
• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• speciální nástrojářská ocel

460.3625 59,0 9 56,0 77,0 524

Protáčecí zařízení na motory, Volvo

• k ručnímu protáčení motoru na stojanu
• možnost zcela přesného seřízení
• ideálně vhodné k nastavování na řízení motoru
• připevnění v oblasti skříně spojky
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: otočením volitelně pro motory Volvo 6 nebo 
12 l, např. motory D9A, D12, D16C 

455.0085 95,0 9 135,0 34,0 68,5 800

SILOVÉ NÁSTRČNÉ OŘECHY NA SETRVAČNÍKY
KRAFSTKFSCH

Silový nástrčný ořech s bitem na šrouby s mnohozubem 
(XZN®), dlouhý

• ideálně vhodný k uvolnění a utažení upínacího šroubu 
rozvodového kola vačkové hřídele

• mnohozub (XZN®)
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: Volkswagen Transporter > 2004 s motory 
TDI 2,5 l a Touareg > 2003 s motory TDI 2,5 l, kódy motorů: 
AXD, BNZ, BAC a BPE

911.0953 M16 75,0 25,0 45,0 150

Šestihranný silový nástrčný ořech, krátký

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži šroubů na setrvačníku
• šestihran
• podle DIN 3129 / ISO 2725-2
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: MAN TGA, TGX, TGS, Iveco Euro Trakker a 
Euro Tech

515.1019 19,0 38,0 28,0 28,0 13,0 100
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Šestihranný silový nástrčný ořech, krátký

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži šroubů na setrvačníku
• šestihran
• podle DIN 3129 / ISO 2725-2
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: Iveco Euro Cargo, DAF XF 95, XF 105, 
Omnibus Bora a Temsa

515.1021 21,0 38,0 30,0 30,0 14,0 125

Šestihranný silový nástrčný ořech, krátký

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži šroubů na setrvačníku
• šestihran
• podle DIN 3129 / ISO 2725-2
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: MAN TGL, TGM a Scania

515.1022 22,0 38,0 32,0 30,0 14,0 130

Dvanáctihranný silový nástrčný ořech, krátký

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži šroubů na setrvačníku
• dvanáctihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.0922 22,0 38,0 32,0 30,0 14,0 150

Šestihranný silový nástrčný ořech, krátký

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži šroubů na setrvačníku
• šestihran
• podle DIN 3129 / ISO 2725-2
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: Scania řady 4 (P, R, T), Iveco Euro Trakker, 
Euro Star, Volvo FL, FH a FM

515.1024 24,0 38,0 34,0 30,0 15,0 138

Silový nástrčný ořech, profil Torx-E, dlouhý

• Torx-E
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Ideální k demontáži a montáži šroubů klikových hřídelí na 
užitkových vozidlech

• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

455.0081 E28 90,0 33,0 42,0 25,0 556

NÁŘADÍ NA PÍSTNÍ KROUŽKY
KOLB

Kleště na pístní kroužky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• ke spolehlivé montáži a demontáži pístních kroužků
• poniklovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

150.1175 50-100 0-100 210,0 305

150.1176 80-120 0-120 220,0 340

150.1177 110-160 0-160 280,0 445

Vkládací kleště na pístní kroužky

• speciální drápy s otvory pro zavěšení k upevnění pístního 
kroužku při roztažení

• s omezeným roztažením
• speciální nástrojářská ocel

115.1301 83-135 3.1/4” - 5.5/16" 330

Kleště na pístní kroužky

• k montáži a demontáži pístních kroužků
• vhodné na většinu osobních vozidel a dodávek
• rukojeti s umělohmotným pláštěm
• samouzavírací kleště
• speciální nástrojářská ocel

150.1179 221,0 210

Upínací nářadí na pístní kroužky

• nářadí k montáži a demontáži pístních kroužků s flexibilním 
nastavením

• profilovaný upínací pásek s Ø 38,0 mm
• nízké tření mezi upínacím páskem a pístním kroužkem
• profilový pásek nemůže proniknout mezi píst a válec
• univerzální použití

115.3014 75,0-125,0 123
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Souprava upínacích pásek na pístní kroužky

• k předepnutí pístních kroužků při použití pístů ve válcích
• řehtačková funkce s automatickou aretací
• fosfátovaný povrch
• v pevném umělohmotném kufříku

150.1150 7 dílná Souprava upínacích pásek na pístní 
kroužky 1,62

Balení osahuje:

150.1151 Kleště na upínací pásky na pístní kroužky 380

150.1152 Upínací páska na pístní kroužky, Ø 73–79 mm 90

150.1153 Upínací páska na pístní kroužky, Ø 79–86 mm 90

150.1154 Upínací páska na pístní kroužky, Ø 86–92 mm 100

150.1155 Upínací páska na pístní kroužky, Ø 92–98 mm 110

150.1156 Napínací páska na pístní kroužky, Ø 98–105 mm 110

150.1157 Napínací páska na pístní kroužky, Ø 105–111 mm 120

Upínací páska na pístní kroužky

• k předepnutí pístních kroužků při použití pístů ve válcích
• plynulé nastavení ovládacím nářadím
• pružinová pásmová ocel

150.1141 45 - 90 1.3/4" - 3.1/2" 50,0 158

150.1142 57 - 125 2.1/4" - 5" 100,0 300

150.1143 90 - 175 3.1/2" - 7" 100,0 340

150.1144 90 - 175 3.1/2" - 7" 165,0 555

Souprava upínacích pásek na pístní kroužky

• k předepnutí pístních kroužků při použití pístů ve válcích
• řehtačková funkce s automatickou aretací
• Včetně měrky vůle pístu
• fosfátovaný povrch
• v pevném umělohmotném kufříku

460.5600 5 dílná Souprava upínacích pásek na pístní 
kroužky 3,64

Balení osahuje:

150.1175 Kleště na pístní kroužky, Ø 50–100 mm 305

150.1177 Kleště na pístní kroužky, Ø 110–160 mm 445

300.0616 Měrka vůle pístů, 20 lístků, 0,05–1 mm 150

150.1142 Upínací páska na pístní kroužky, Ø 57–125 mm, H = 100 mm 300

150.1144 Upínací páska na pístní kroužky, Ø 90–175 
mm, H = 165 mm 555

115.1301 Vkládací kleště na pístní kroužky, Ø 
60–140 mm 330

Souprava upínacích pásek na pístní kroužky

• k předepnutí pístních kroužků při použití pístů ve válcích
• řehtačková funkce s automatickou aretací
• Včetně měrky vůle pístu
• fosfátovaný povrch
• v pevném umělohmotném kufříku

460.5605 5 dílná Souprava upínacích pásek na pístní 
kroužky 3,64

Balení osahuje:

150.1175 Kleště na pístní kroužky, Ø 50–100 mm 305

150.1177 Kleště na pístní kroužky, Ø 110–160 mm 445

300.0616 Měrka vůle pístů, 20 lístků, 0,05–1 mm 150

150.1142 Upínací páska na pístní kroužky, Ø 57–125 
mm, H = 100 mm 300

150.1144 Upínací páska na pístní kroužky, Ø 90–175 
mm, H = 165 mm 555

Pomůcka k montáži pístních kroužků, pro vozidla DAF

• Usnadnění montáže pístu ve vložce válce
• Konické montážní pouzdro s vystředěním
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel

460.1095 137,0 130,0 965

460.3675 134,0 130,0 1860

Pomůcka k montáži pístních kroužků, pro vozidla Scania

• Usnadnění montáže pístu ve vložce válce
• kuželová montážní příruba
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel

460.3810 130,0 127,0 2594

Pomůcka k montáži pístních kroužků, pro vozidla Volvo

• Usnadnění montáže pístu ve vložce válce
• Konické montážní pouzdro s vystředěním
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel

460.3760 138,0 130,0 2008

460.3765 128,0 120,0 2004

460.3770 110,0 104,0 1720
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PŘÍSTROJE K HONOVÁNÍ VÁLCŮ
ZYLHON

Přístroj k honování válců

• k honování / odstranění otřepů z válců, ložiskových pánví, 
vyvrtaných otvorů, trubek, atd.

• vyměnitelné honovací kameny
• samorozpínací honovací ramena s možností dodatečného 
napnutí

• pružná hnací hřídel pro pneumatické nebo elektrické vrtačky
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: brzdové válce a válce spojek motorových 
vozidel, motorové válce motocyklů, sekačky trávy, boční 
přívěsné motory, hydraulické válce, lodní a průmyslové motory, 
atd.

Souprava

honovacích

kamenů

150.1180 20 - 63 2 150.1181 0,90

150.1185 22 - 69 3 150.1186 1,30

150.1190 32 - 89 3 150.1191 1,40

150.1195 51 - 177 3 150.1196 1,90

Souprava honovacích broučků

• náhradní honovací kámen
• k honování / odstranění otřepů z válců, ložiskových pánví, 
vyvrtaných otvorů, trubek, atd.

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: brzdové válce a válce spojek motorových 
vozidel, motorové válce motocyklů, sekačky trávy, boční 
přívěsné motory, hydraulické válce, lodní a průmyslové motory, 
atd.

150.1181 2 dílná 28,8 10

150.1186 3 dílná 28,8 15

150.1191 3 dílná 51,0 30

150.1196 3 dílná 76,0 80

NÁŘADÍ NA TĚSNĚNÍ VLOŽEK VÁLCŮ
ZYLLABUCHSWK

Souprava vytahováků vložek válců

• ideálně vhodné k vytažení těsnění vložek válců u užitkových 
vozidel a v průmyslovém prostředí

• opěrné nohy mimořádně vhodné pro velká těsnění vložek 
válců a ložiska

• vhodné na těsnění vložek válců s Ø 60–160 mm
• velká stabilita při vytahování
• tři rozpínací tělesa garantující optimální přizpůsobení 
vnitřního vytahováku

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• nízké nároky na sílu
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: těsnění válců u vozidel MAN, Mercedes, atd.

460.1815 6 dílná Souprava vytahováků vložek válců 8,00

Balení osahuje:

X

460.1816 2 Vzpěra 0,39

460.1817 1 Příčník 1,40

460.1818 1 Vnitřní vytahovač Ø 60–160 mm 2,50

460.1819 1 Vřeteno s maticí, 7/16“x14G 1,20

460.1821 1 Kolíková rukojeť 0,10

Souprava vytahováků vložek válců

• ideálně vhodné k vytažení těsnění vložek válců u užitkových 
vozidel a v průmyslovém prostředí

• opěrné nohy mimořádně vhodné pro velká těsnění vložek 
válců a ložiska

• Vhodné na těsnění vložek válců s vnitřním Ø 119–136,5 mm
• velká stabilita při vytahování
• Optimální přizpůsobení vnitřního vytahováku pro různé 
značky vozidel

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• nízké nároky na sílu
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Oblasti použití: Vložky válců u vozidel Fuso 3,5t, 15 t, 330, 
Hino 750, Scania 310, Volvo FL10, FM12, DAF a autobusů

460.0830 14 
dílná Souprava vytahováků vložek válců 34,35

Balení osahuje:

460.0831 Nosníky 5,62

460.0832 Lichoběžníkový pohybový šroub s maticí 4,30

460.0833 Souprava opěrných noh, 4dílná 9,40

460.0834 Ložiska 0,33

460.0835 Adaptérová deska, vnitřní Ø 119 mm, vnější 
Ø 130 mm 1,30

460.0836 Adaptérová deska Fuso 330, vnitřní Ø 129 
mm, vnější Ø 142 mm 1,43

460.0837 Adaptérová deska Scania 310, vnitřní Ø 126 
mm, vnější Ø 138,5 mm 1,39

460.0838 Adaptérová deska, vnitřní Ø 134 mm, vnější 
Ø 140 mm 1,43

460.0839 Adaptérová deska, vnitřní Ø 136 mm, vnější 
Ø 147 mm 1,50

460.0840 Adaptérová deska Scania 320, vnitřní Ø 126 
mm, vnější Ø 140 mm 1,40

NÁŘADÍ NA DÍLY DODATEČNĚ PŘIPEVŇOVANÉ K MOTORU
MOBAUWER

Speciální nástrčný ořech na ložiska kompresorů, pro 
vozidla DAF

• Ideálně vhodné k demontáži šroubu zadního ložiska 
kompresoru

• jedenáctihran
• S hnacím čtyřhranem 1/2"
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: DAF 85 (CF)

460.4185 65,0 145

ZKUŠEBNÍ A MĚŘICÍ NÁŘADÍ
PRUEFMESSW

Přesné vlasové měřítko

• podle normy DIN 874/00
• ochrana před teplem ruky
• přesná a jemně broušená zkušební plocha
• tolerance rovinnosti pro maximální přesnost
• ke kontrolám a zkouškám světelnou štěrbinou
• tvrzené
• nerezová ocel

300.0630 50,0 25,0 40

300.0631 75,0 25,0 60

300.0632 100,0 25,0 80

300.0633 125,0 25,0 100

300.0634 150,0 25,0 120

300.0635 200,0 25,0 160

300.0636 300,0 25,0 240

300.0637 400,0 25,0 320

300.0638 500,0 25,0 400

300.0639 600,0 25,0 480
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Přesné ploché pravítko

• ke kontrole a přesné práci na hlavách válců
• podle normy DIN 874/1
• ocel s dvojitým T profilem a 5 ručními výřezy
• horní hrany a ploché boční strany obrobeny s maximální 
přesností

• se otvorem pro zavěšení
• ocel

152.1090 600,0 30,0 16,0 2,10

Měřicí kotouč úhlu otočení

• k utažení šroubu na základě úhlu otočení
• k použití společně s momentovým klíčem
• pružné rameno  
• rozsah 0°–360°
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• volitelně s magnetickým nebo čelisťovým ramenem

Dílek

516.1195 1/2" 1/2" Magnet 2° 67,0 63,0 480,0 170

516.1196 1/2" 1/2" Čelist 2° 67,0 63,0 538,0 60

Přístroj k digitálnímu měření úhlu natočení, s magnetem

• k utažení šroubu na základě úhlu otočení
• magnetický
• Digitální ukazatel úhlu
• Zvuková signalizace a LED indikace jako upozornění na 
dosažení nastaveného úhlu

• Utahování doprava a doleva
• Úhlová přesnost: ± 2 %
• Rozlišení: 0,1°
• Včetně 2 baterií AAA 1,5 V
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

• v pevném umělohmotném kufříku

516.1191 55,0 720

Stetoskop pro mechaniky

• velmi flexibilní
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlá a přesná diagnóza závady podle zvuku
• ocelová špička

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1645 1120,0 200

Stetoskop pro mechaniky, elektronický

• velmi flexibilní
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlá a přesná diagnóza závady podle zvuku
• včetně 9V blokové baterie
• ocelová špička

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: Zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1410 1160,0 190,0 100

Elektronický profesionální stetoskop

• k profesionální diagnostice poruch
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlé, zcela jasné a jednoznačné výsledky zkoušek na 
zvukové bázi

• obsahuje 6 nezávislých snímačů, které lze namontovat 
například na podlahu vozu nebo do motorového prostoru

• snadné přiřazení zdroje poruchy podle barevně kódovaných 
kabelů a tabulky barev na krabici

• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1695 18 
dílná Elektronický profesionální stetoskop 2,50

Balení osahuje:

150.1695-1 Sluchátka 350

150.1695-2 Zesilovač se spínačem pro výběr barvy 115

150.1695-3 Stetoskop, ruční přístroj 165

150.1695-4 Upínací pásky, balení 8 ks 9

150.1695-5 Snímač 10

150.1695-6 Kabelové svorky s barevným kódováním, 6dílná sada 755
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Ultrazvukový přístroj k vyhledávání netěsností

• akustická lokalizace netěsností u karoserií
• přijímač se vede podél vnějšího povrchu karoserie
• usnadňuje nalezení příčiny hluku od větru nebo průniku vody
• v praktickém pouzdře k uschování

150.1690 Ultrazvukový přístroj k vyhledávání netěsností 460

Přístroj ke kontrole tlaku oleje

• rychlá a spolehlivá kontrola tlaku oleje na motoru
• přizpůsobení přes závit snímače tlaku oleje
• včetně přesného tlakoměru s ochranou proti nárazům, průměr 
75,0 mm, 0–10 bar

• flexibilní hadice (L=1,3 m) s ochranou proti vzpěru, ventil pro 
uvolnění tlaku a rychlospojka

• včetně 10 adaptérů
• náhradní těsnicí kroužky součástí soupravy
• univerzální použití
• robustní provedení
• v pevném umělohmotném kufříku

150.1920 12 
dílná Přístroj ke kontrole tlaku oleje 1,89

150.1921 Manometr s hadicí, 10 bar 594

150.1922 Úhlový adaptér 90° 44

150.1920-1 Šroubovací adaptér, vel. 1, R1/8" 23

150.1920-10 Šroubovací adaptér, vel. 10, M18x1,5 34

150.1920-2 Šroubovací adaptér, vel. 2, 1/8" x 27 NPT 24

150.1920-3 Šroubovací adaptér, vel. 3, 1/4" x 18 NPT 33

150.1920-4 Šroubovací adaptér, vel. 4, 3/8" x 20 UNF 23

150.1920-5 Šroubovací adaptér, vel. 5, 1/2" x 20 UNF 27

150.1920-6 Šroubovací adaptér, vel. 6, M10x1,0 24

150.1920-7 Šroubovací adaptér, vel. 7, M12x1,5 24

150.1920-8 Šroubovací adaptér, vel. 8, M14x1,5 29

150.1920-9 Šroubovací adaptér, vel. 9, M16x1,5 33

Souprava k testování netěsností hlavy válců, únik CO2

• k lokalizaci netěsností u spalovacích motorů
• racionální a spolehlivé nalezení trhlin a prosakujících míst
• ověření případného obsahu CO2 v chladicí kapalině
• ideální použití u hlav válců, těsnění hlav válců a motorových 
bloků

• netěsnost viditelná díky zbarvení testovací kapaliny
• pro všechna běžná vozidla s motory chlazenými vodou (plyn, 
nafta a benzin)

• samoregenerující reakční kapalina pro opakované použití
• v pevném umělohmotném kufříku

150.1910 8 dílná Souprava k testování netěsností 
hlavy válců, únik CO2 1,43

Balení osahuje:

150.1911 Přísavný pryžový měch 30

150.1912 Dvoucestný mosazný ventil 120

150.1913 Základní přístroj se 2 zkušebními komorami a kuželem 120

150.1914 Reakční kapalina, 250 ml 250

150.1915 Prázdný zásobník, 250 ml 30

150.1916 Bajonetový adaptér chladicího systému, č. 1 60

150.1917 Bajonetový adaptér chladicího systému, č. 2 80

150.1918 Bajonetový adaptér chladicího systému, č. 3 110

NÁŘADÍ K SEŘÍZENÍ MOTORU
MOTOREI

Vodicí šrouby čelního krytu, pro vozidla Volvo

• vnitřní šestihran
• Ideální k montáži a demontáži krytu čelního kola
• velká úspora nákladů a času
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo D12

460.3975 Vodicí šrouby čelního krytu, pro vozidla Volvo 90

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 4 čepy, pro vozidla 
Volvo

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Pohony čelními ozubenými koly Volvo

460.3775 113,0 98,0 89,0 4 7,5 60,0 1,73

Souprava montážních pomůcek na víka skříní ventilových 
rozvodů, pro vozidla Volvo

• Ideálně vhodné k odborné montáži víka skříně ventilového 
rozvodu

• velká úspora nákladů a času
• speciální nástrojářská ocel

460.3970 4 dílná
Souprava montážních pomůcek na 
víka skříní ventilových rozvodů, pro 
vozidla Volvo

1,10

Balení osahuje:

460.3971 Upínací šroub 37

460.3972 Držák na straně ventilů 627

460.3973 Držák na straně vačkové hřídele, malý 75

460.3974 Držák na straně vačkové hřídele, velký 336
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NÁŘADÍ NA HADICOVÉ SPONY
SCHLAUCHSCHELLWRKZ

Šroubovák na nástrčné ořechy ERGOTORQUEplus®

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• šestihran
• flexibilní
• omezený utahovací moment
• dvojitá spirálová pružina
• povrch z umělé hmoty
• slitina chromu a vanadu

159.1126 6,0 10,8 259,0 150,0 109,0 9,3 155

159.1127 7,0 11,7 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.2128 8,0 11,9 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.1125 10,0 12,5 279,0 170,0 109,0 14,3 170

Šroubovák na nástrčné ořechy ERGOTORQUEplus®, 
dlouhé provedení

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• šestihran
• flexibilní
• ideální na hluboko uložené šroubovací hadicové svorky
• omezený utahovací moment
• dvojitá spirálová pružina
• povrch z umělé hmoty
• slitina chromu a vanadu

911.1175 5 11,9 614,0 500,0 114,0 8,9 270

911.1176 6 10,9 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1177 7 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1178 8 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• pružná čepel s dvojitou spirálovou pružinou
• omezený utahovací moment
• povrch z umělé hmoty
• obsahuje také nejběžnější bity a nástrčné ořechy 1/4"
• v boxu pro vystavení

911.1180 16 dílná Souprava šroubováků 
ERGOTORQUEplus® 1,30

1 x                       1/4“

1 x                  1/4“

   

  

1 x 7 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

2 x 5.5 - 6.5 mm

2 x PH1 - PH2

6 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Speciální uvolňovací nářadí na spony HENN®

• univerzální použití na vozidla se sponami HENN®
• ideálně vhodné k odjištění a uvolnění spon na hadicích 
plnicího vzduchu nebo chladiva

• nastavení hlavy v rozsahu 90° madlem pro práci na obtížně 
přístupných místech

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

150.2233 96,0 95

Napínák na hadicové spony

• k demontáži a montáži hadicových svorek
• snadné použití
• nízké prostorové nároky
• pohon vřetenem s nízkým opotřebováním
• ovládání ručním kolečkem
• pohon šestihranem a 1/4"  
• slitina chromu a molybdenu

115.0910 6-40 0-37 80 130

115.0911 6-65 0-62 105 160

Skřipcové kleště na hadicové spony

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• poniklováno
• slitina chromu a vanadu

115.1126 18-36 175,0 231

115.1127 18-54 230,0 420

Souprava skřipcových kleští na hadicové svorky

• kované čelisti
• ozubené provedení
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• na kulaté a ploché materiály
• poniklováno
• slitina chromu a vanadu

115.1125 2 dílná 175 - 230 mm 653

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• hlava zahnutá o 45°
• pohyblivé čelisti
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1042 0-65 55,0 220,0 210

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• hlava zahnutá o 90°
• pohyblivé čelisti
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1198 18- 53 210,0 400
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Univerzální kleště na hadicové spony

• univerzální korunkový profil
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• včetně aretace
• všestranné použití
• slitina chromu a molybdenu

115.1043 0-48,5 40,0 220,0 240

Kleště na hadicové spony

• vhodné k odborné montáži a demontáži spon s pružinovými 
pásky

• otočné čelisti
• včetně funkce západky
• otevření a uzavření bez vynaložení velké síly
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1167 15-56 275,0 400

Kleště na hadicové svorky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na svorky s pružným páskem
• včetně aretace a funkce západky
• slitina chromu a molybdenu

115.1046 0-45 37,0 220,0 230

Kleště na hadicové spony, zahnuté

• vhodné k odborné montáži a demontáži spon s pružinovými 
pásky

• zahnutí o 110°
• otočné čelisti
• s aretačním zařízením
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1173 6-58 250,0 400

Kleště na hadicové svorky, typ MU1

• bezpečná a odborná montáž a demontáž svorek
• možnost použití na plocho uložené a excentrické konce 
svorek

• včetně aretace a funkce západky
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• na obtížně přístupné svorky s pružným páskem nového druhu
• speciální nástrojářská ocel

115.1062 0-30 235,0 390

Kleště na hadicové svorky, typ MU2

• bezpečná a odborná montáž a demontáž svorek
• možnost použití na plocho uložené a excentrické konce 
svorek

• včetně aretace a funkce západky
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• na obtížně přístupné svorky s pružným páskem nového druhu
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: VAG 2,0 TDI / kódy motorů: BKD, 
Volkswagen Passat od roku 2005, Touran, Golf V, Škoda 
Octavia, Audi A3, atd. 

115.1063 0-40 295,0 470

Kleště na hadicové svorky, typ MU2

• vhodné k odborné montáži a demontáži spon s pružinovými 
pásky

• ideální pro hluboko ležící svorky s pružinovým pásem
• otočné čelisti
• včetně funkce západky
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• speciální nástrojářská ocel

115.1166 4-45 290,0 440

Kleště na hadicové svorky, typ MU3

• bezpečná a odborná montáž a demontáž svorek
• možnost použití na plocho uložené a excentrické konce 
svorek

• s bowdenovým lankem 600 mm
• délkově nastavitelné bowdenové lanko
• včetně aretace a funkce západky
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• na obtížně přístupné svorky s pružným páskem nového druhu
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: VAG 2,0 TDI / kódy motorů: BKD, 
Volkswagen Passat od roku 2005, Touran, Golf V, Škoda 
Octavia, Audi A3, atd.

115.1064 0 - 50 240,0 600,0 115.1066 540
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Kleště na hadicové svorky se dvěma bowdenovými lanky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na samoupínací spony s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 600 mm
• délkově nastavitelné bowdenové lanko
• včetně aretace
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• speciální nástrojářská ocel

115.1065 0 - 70 270,0 600,0 115.1065-1 540

Kleště na hadicové spony, VAG

• vhodné k montáži nebo demontáži spon s pružinovými pásky 
s konickými konci

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• s bowdenovým lankem 600 mm
• včetně funkce západky, aretace a uvolňovací páčky
• vnitřní pružina
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: motory VAG 2,0 TDI (BKD), mimořádně 
vhodné pro obtížně přístupné spodní hadice chladičů 

115.1169 0 - 60 260,0 600,0 500

Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• na samoupínací spony s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 650 mm
• včetně funkce západky, aretace a uvolňovací páčky
• vnitřní pružina
• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• slitina chromu a molybdenu

115.1168 0 - 70 260,0 650,0 500

Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• ideálně vhodné k otevírání a uzavírání hadicových spon
• vhodné na obtížně přístupné samoupínací spony s 
pružinovým páskem

• s vyztuženým bowdenovým lankem 590 mm
• včetně aretace
• vnitřní pružina
• snížení kroucení kleští při práci se silnými sponami
• rychlovýměnný systém pro náhradní bowdenové lanko
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kalená ocel

Oblast použití: MUBEA a NORMA

115.0901 15 - 54 260,0 730,0 115.0902 500

Kleště na hadicové svorky s bowdenovým lankem

• na samosvorné hadicové spony  
• zejména na palivová vedení, chladicí hadice a vedení vody 
pro ostřikování

• ploché upínání na spony s pružinovým páskem s plochými 
konci

• otevření a uzavření spony bez poškození hadice i na obtížně 
přístupných místech

• s bowdenovým lankem 650 mm
• včetně aretace
• samootevírací
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1041 0 - 60 200,0 650,0 115.1041-1 470
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Kleště na hadicové spony Clic a Clic-R

• k odborné montáži a demontáži spon s pružinovým páskem
• s bowdenovým lankem 600 mm pro obtížně přístupná místa
• plynulá aretace
• páčka pro rychlé uvolnění
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

115.1189 0-50 210,0 600,0 330

Souprava kleští na hadicové spony

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• ideální pro hluboko ležící svorky s pružinovým pásem
• včetně aretace
• na samoupínací svorky s pružinovým pásem s 3bodových 
uchycením

• samootevírací
• k otevření a zavření opakovaně použitelných hadicových 
svorek Click, typ Click+Click-R

• na obtížně přístupné svorky s pružinovým pásem
• speciální nástrojářská ocel

Možnosti použití: k otevření a uzavření vedení paliva, 
odvzdušňovacího vedení, chladicího vedení, vedení vody nebo 
podtlakového vedení, atd.

115.1104 4 dílná Souprava kleští na hadicové spony 1,12

Balení osahuje:

115.1045 Kleště na hadicové svorky Click, kované, 
180 mm 215

115.1042 Kleště na hadicové spony, zahnuté, 220 mm 210

115.1187 Kleště na hadicové spony s hranolovým 
uchycením, 8–18 mm 189

115.1065 Kleště na hadicové svorky se dvěma 
bowdenovými lanky, 600 mm 540

Souprava kleští na hadicové spony motorových vozidel

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• k otevírání a uzavírání hadicových svorek Cobra
• s pohyblivými lisovacími čelistmi
• včetně aretace a funkce západky
• samootevírací mechanismus
• k demontáži a montáži hadicových svorek
• včetně bowdenového lanka
• slitina chromu a molybdenu

115.1055 7 dílná Souprava kleští na hadicové spony 
motorových vozidel 4,00

Balení osahuje:

115.1041 Kleště na hadicové spony s bowdenovým 
lankem, 650 mm 470

115.1042 Kleště na hadicové spony, zahnuté, 220 mm 210

115.1043 Univerzální kleště na hadicové spony, 220 mm 240

115.1044 Speciální kleště na průchodky, 195 mm 190

115.1045 Kleště na hadicové svorky Click, kované, 180 mm 215

115.1046 Kleště na hadicové spony, varianta 1, 
220 mm 230

115.1047 Kleště na hadicové spony, varianta 2, 
220 mm 230

Kleště k uvolnění hadic

• vhodné k uvolňování pevně usazených hadic chladičů
• regulační šroub k nastavení čelistí
• šetrné k materiálu
• nízké nároky na sílu
• jednoduchá obsluha
• umělohmotná rukojeť
• speciální nástrojářská ocel

115.1199 180,0 15-54 180

Kleště k uvolnění hadic se zvýšenou povolovací sílou

• vhodné k uvolňování pevně usazených hadic chladičů
• regulační šroub k nastavení čelistí
• Zvýšená povolovací síla díky tažnému lanu
• šetrné k materiálu
• nízké nároky na sílu
• jednoduchá obsluha
• umělohmotná rukojeť
• speciální nástrojářská ocel

115.1103 285,0 45-120 530

ŠKRABKA NA TĚSNĚNÍ
DISCHA

Tvrdokovová škrabka

• ideálně vhodné k odstranění nepoddajných nečistot, zbytků 
těsnění a zbytků z opracování povrchu

• na zapečené obložení na výfuku, brzdách, atd.
• robustní tvrdokovová břitová destička
• pevná čepel se 2 škrabacími hranami
• mimořádně dlouhá životnost
• funkce přítlačné a tažné čepele
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z jednosložkového materiálu
• s upínacím očkem

907.2237 210,0 32,0 129
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Souprava škrabek na těsnění

• k odstranění zbytků těsnění, například těsnění hlavy válců
• s vratným nožem
• extra dlouhé provedení pro práci na obtížně přístupných 
místech

• zahnutá hlava nože
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

907.2280 2 dílná Souprava škrabek na těsnění 180

Balení osahuje:

907.2281 Škrabka, 270 mm 155

907.2282 Škrabací čepel 5

Škrabací čepele

• pět vratných nožů pro škrabku na těsnění 907.2280
• k odstranění zbytků těsnění, například těsnění hlavy válců
• zahnutá hlava nože
• speciální nástrojářská ocel

907.2285 5 22,0 12,0 21,0 25

Souprava skládacích škrabek

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• snadná výměna čepele uvolněním šroubu s rýhovanou hlavou 
na upínací hlavě

• 10 rovných škrabacích čepelí 16 mm
• škrabka s rukojetí z dvousložkového materiálu

907.2215 11 dílná Souprava skládacích škrabek 100

1 x                907.2201

10 x  16 mm

Náhradní čepel:

907.2202 12,0 rovné 10 20

907.2204 16,0 Zahnuté o 53° 10 20

907.2203 16,0 rovné 10 20

907.2205 20,0 rovné 10 40

Souprava škrabek a nožů

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• snadná výměna čepele uvolněním šroubu s rýhovanou hlavou 
na upínací hlavě

• praktický systém skladování s výměnnými čepelemi různých 
tvarů

• ideálně vhodné pro různé oblasti použití díky různým čepelím
• škrabka s rukojetí z dvousložkového materiálu
• profesionální univerzální nůž s hliníkovým tělem
• v pevném umělohmotném kufříku

907.2200 27 
dílná Souprava škrabek a nožů 600

Balení osahuje:

X

907.2170 1 Profesionální univerzální nůž, s 
lichoběžníkovou čepelí 90

907.2201 1 Rukojeť z dvousložkového materiálu 
pro škrabku, s upínacím pouzdrem 60

Náhradní čepel:

907.2202 12,0 rovné 10 20

907.2203 16,0 rovné 10 20

907.2204 16,0 Zahnuté o 53° 10 20

907.2205 20,0 rovné 10 40

Škrabací dláto, jakostní ocel

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• vhodné také k oddělení a odsekání plechů a bodových svarů
• přebrousitelná průchozí čepel z ušlechtilé oceli
• s upínacím očkem
• úderová čepička na konci rukojeti
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z dvousložkového materiálu
• účinné použití i při extrémně nízkých teplotách
• mimořádně odolné proti mezikrystalové korozi a oxidaci
• mimořádně dlouhá životnost
• sterilizace v autoklávu (zahřátí nářadí na více než 100 °C k 
usmrcení choroboplodných zárodků)

• nerezová a odolná proti kyselinám
• jakostní ocel

907.2211 32,0 1,2 190,0 160

907.2213 25,0 1,2 165,0 100

907.2212 32,0 2,5 190,0 160

907.2214 25,0 2,5 165,0 110

Souprava škrabacích dlát, jakostní ocel

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• vhodné také k oddělení a odsekání plechů a bodových svarů
• přebrousitelná průchozí čepel z ušlechtilé oceli
• s upínacím očkem
• úderová čepička na konci rukojeti
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z dvousložkového materiálu
• účinné použití i při extrémně nízkých teplotách
• mimořádně odolné proti mezikrystalové korozi a oxidaci
• mimořádně dlouhá životnost
• sterilizace v autoklávu (zahřátí nářadí na více než 100 °C k 
usmrcení choroboplodných zárodků)

• nerezová a odolná proti kyselinám
• jakostní ocel

907.2210 4 dílná 32 x 1,2; 32 x 2,5; 25 x 1,2; 25 x 
2,5 mm 580

Skládací škrabka

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• s výměnnou pružinovou čepelí
• pracovní délka, max. 115 mm
• hliníková rukojeť

140.2282 13,0 240,0 140.2283 200

140.2286 16,0 240,0 140.2287 200

140.2288 19,0 240,0 140.2289 200
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Škrabka na těsnění

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• přeostřitelná čepel
• čepel zahnutá o 10°
• extra dlouhé provedení pro práci na obtížně přístupných 
místech

• pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z jednosložkového materiálu

907.2231 12,5 200,0 100,0 120

907.2232 25,0 200,0 100,0 140

907.2233 12,5 300,0 200,0 180

907.2234 25,0 300,0 200,0 200

Souprava škrabek na těsnění

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• přeostřitelná čepel
• čepel zahnutá o 10°
• extra dlouhé provedení pro práci na obtížně přístupných 
místech

• pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z jednosložkového materiálu

907.2230 4 dílná 12,5 x 200; 25 x 200; 12,5 x 300; 25 
x 300 mm 1,28

Škrabací dláto

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• také pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• čepel zahnutá o 10°
• přeostřitelná čepel
• nerezová a odolná proti kyselinám
• dřevěná rukojeť

907.2266 15,0 175,0 50.0 42

907.2267 20,0 185,0 60.0 50

907.2268 30,0 190,0 65.0 57

Souprava škrabacích dlát

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• také pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• čepel zahnutá o 10°
• přeostřitelná čepel
• nerezová a odolná proti kyselinám
• dřevěná rukojeť

907.2270 3 dílná Souprava škrabacích dlát 150

Balení osahuje:

907.2266 Škrabací dláto,15x175 mm 42

907.2267 Škrabací dláto, 20x185 mm 50

907.2268 Škrabací dláto, 30x190 mm 57

NÁŘADÍ S HÁČKEM NA TĚSNICÍ KROUŽKY
DICHTHAKENWERK

Souprava nářadí s háčky

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• speciální nástrojářská ocel

550.1040 2 dílná Souprava nářadí s háčky 30

Balení osahuje:

550.1041 Nářadí s háčkem, 90°, krátké / 180° krátké, 
zahnuté 11

550.1042 Nářadí s háčkem, 45° dlouhé, 90° dlouhé 11

Souprava nářadí s háky a magenty

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• s teleskopickým magnetickým nástavcem a vyměnitelným 
háčkem

• úložný prostor v rukojeti pro různé nástavce
• speciální nástrojářská ocel

550.1080 6 dílná Souprava nářadí s háky a magenty 70

Balení osahuje:

550.1081 Základní přístroj 35

550.1082 Teleskopický nástavec s magnetem, 90–390 mm 13

550.1083 Nástavec s háčkem, rovný, 75 mm 5

550.1084 Nástavec s háčkem, 90°, 75 mm 5

550.1085 Nástavec s háčkem, 120°, 75 mm 5

550.1086 Nástavec s háčkem, prohnutý do boku, 75 mm 5

Nářadí k demontáži těsnicích kroužků

• srpovitý tvar
• k demontáži těsnicích kroužků
• dlouhá životnost díky tvrzené pákové vložce
• univerzální použití
• rukojeť z jednosložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

550.1060 300,0 195,0 85,0 12,0 380

Souprava nářadí s háčky

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

550.1045 4 dílná Souprava nářadí s háčky 120

Balení osahuje:

550.1046 Hákové nářadí, rovné 27

550.1047 Hákové nářadí, zalomené o 45° 27

550.1048 Hákové nářadí, zalomené o 90° 27

550.1049 Hákové nářadí, zahnuté o 135° 27



150

Souprava hákového nářadí Master

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• speciální nástrojářská ocel

550.1070 9 dílná Souprava hákového nářadí Master 680

Balení osahuje:

550.1046 Hákové nářadí, rovné 27

550.1047 Hákové nářadí, zalomené o 45° 27

550.1048 Hákové nářadí, zalomené o 90° 27

550.1049 Hákové nářadí, zahnuté o 135° 27

550.1071 Hákové nářadí, velké, rovné 91

550.1072 Hákové nářadí, velké, zalomené o 90° 105

550.1073 Hákové nářadí, velké, srpovitý tvar 88

550.1074 Hákové nářadí s T rukojetí, malé, tvar S, 
120 mm 42

550.1075 Hákové nářadí s T rukojetí, velké, tvar S, 
165 mm 96

SPECIÁLNÍ KLÍČE A ADAPTÉRY
SPESCHAD

Speciální klíč na turbodmychadla, pro vozidla MAN

• dvanáctihran
• Ideálně vhodné k povolení upínacích matic turbodmychadel
• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• Zahnutý očkový klíč
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

460.5210 15 266,0 320

Nástrčný ořech na turbodmychadla, pro vozidla MAN

• speciální klíč
• Ideálně vhodné k montáži a demontáži šroubových spojení 
turbodmychadel a sběrného potrubí

• K použití společně s řehtačkovým plochým klíčem s očkem 
17 mm

• mimořádně robustní
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: MAN TGL, TGM a motory E08

460.5211 E12 17 28,0 52

NÁŘADÍ K TESTOVÁNÍ TLAKU
DRUPRUE

Zkušební adaptér sání pro systémy plnění vzduchu 
turbodmychadel, dvoustupňový

• sací adaptér k uzavření systému plnicího vzduchu
• pro osobní automobily a užitková vozidla se vznětovými a 
zážehovými motory s turbodmychadlem

• rychlá diagnostika provedením tlakové zkoušky systému 
plnicího vzduchu s vnitřním průměrem hadice 35,0–110,0 mm 
v namontovaném stavu

• rychlá a odborná diagnostika netěsných chladičů plnicího 
vzduchu a neviditelných trhlin ve vedení plnicího vzduchu

• také ke kontrole těsnosti AGR ventilů
• několikastupňový adaptér pro všechny běžné hadice systémů 
plnicího vzduchu, které nejsou vybaveny bajonetovým 
uzávěrem

• rychlá a jednoduchá lokalizace netěsnosti při poklesu tlaku – 
pohmatem v příslušném úseku nebo sprejem na netěsnosti

• použití také společně s vhodným adaptérem záslepky a 
adaptérem systému sání vzduchu a v kombinaci s běžným 
měřičem tlaku v pneumatikách a hustícím zařízením

Oblasti použití: Systémy plnicího vzduchu

150.2521 Dvoustupňový sací adaptér, 31x38 mm 80

150.2522 Dvoustupňový sací adaptér, 46x51 mm 120

150.2523 Dvoustupňový sací adaptér, 55x60 mm 160

150.2524 Dvoustupňový sací adaptér, 65x70 mm 200

150.2525 Dvoustupňový sací adaptér, 75x80 mm 220

150.2526 Dvoustupňový sací adaptér, 85x90 mm 260

150.2527 Dvoustupňový sací adaptér, 95x100 mm 300

150.2528 Dvoustupňový sací adaptér, 105x110 mm 340

Záslepka pro systémy plnění vzduchu turbodmychadel, 
dvoustupňová

• záslepka k uzavření systému plnicího vzduchu
• pro osobní automobily a užitková vozidla se vznětovými a 
zážehovými motory s turbodmychadlem

• rychlá diagnostika provedením tlakové zkoušky systému 
plnicího vzduchu s vnitřním průměrem hadice 35,0–110,0 mm 
v namontovaném stavu

• rychlá a odborná diagnostika netěsných chladičů plnicího 
vzduchu a neviditelných trhlin ve vedení plnicího vzduchu

• také ke kontrole těsnosti AGR ventilů
• několikastupňový adaptér pro všechny běžné hadice systémů 
plnicího vzduchu, které nejsou vybaveny bajonetovým 
uzávěrem

• rychlá a jednoduchá lokalizace netěsnosti při poklesu tlaku – 
pohmatem v příslušném úseku nebo sprejem na netěsnosti

• použití také společně s vhodným zkušebním adaptérem sání 
a adaptérem systému sání vzduchu a v kombinaci s běžným 
měřičem tlaku v pneumatikách a hustícím zařízením

Oblasti použití: Systémy plnicího vzduchu

150.2529 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 31x38 mm 100

150.2530 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 46x51 mm 140

150.2531 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 55x60 mm 160

150.2532 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 65x70 mm 200

150.2533 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 75x80 mm 240

150.2534 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 85x90 mm 260

150.2535 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 95x100 
mm 300
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Zkušební adaptér sání pro systémy plnění vzduchu 
turbodmychadel, dvoustupňový, pro nákladní vozidla

• sací adaptér k uzavření systému plnicího vzduchu
• Pro nákladní a užitková vozidla se vznětovými motory s 
turbodmychadlem

• Rychlá diagnostika provedením tlakové zkoušky systému 
plnicího vzduchu s vnitřním průměrem hadice 105,0–130,0 
mm v namontovaném stavu

• rychlá a odborná diagnostika netěsných chladičů plnicího 
vzduchu a neviditelných trhlin ve vedení plnicího vzduchu

• také ke kontrole těsnosti AGR ventilů
• několikastupňový adaptér pro všechny běžné hadice systémů 
plnicího vzduchu, které nejsou vybaveny bajonetovým 
uzávěrem

• rychlá a jednoduchá lokalizace netěsnosti při poklesu tlaku – 
pohmatem v příslušném úseku nebo sprejem na netěsnosti

• Použití také společně s vhodným adaptérem záslepky a 
adaptérem systému sání vzduchu pro nákladní vozidla a v 
kombinaci s běžnou pneumatickou hadicí

Oblasti použití: Systémy plnicího vzduchu

460.2466 Dvoustupňový sací adaptér, 105x110 mm 340

460.2467 Dvoustupňový sací adaptér, 115x120 mm 360

460.2477 Dvoustupňový sací adaptér, 125x130 mm 400

Záslepka pro systémy plnění vzduchu turbodmychadel, 
dvoustupňová, pro nákladní vozidla

• záslepka k uzavření systému plnicího vzduchu
• Pro nákladní a užitková vozidla se vznětovými motory s 
turbodmychadlem

• Rychlá diagnostika provedením tlakové zkoušky systému 
plnicího vzduchu s vnitřním průměrem hadice 105,0–130,0 
mm v namontovaném stavu

• rychlá a odborná diagnostika netěsných chladičů plnicího 
vzduchu a neviditelných trhlin ve vedení plnicího vzduchu

• také ke kontrole těsnosti AGR ventilů
• několikastupňový adaptér pro všechny běžné hadice systémů 
plnicího vzduchu, které nejsou vybaveny bajonetovým 
uzávěrem

• rychlá a jednoduchá lokalizace netěsnosti při poklesu tlaku – 
pohmatem v příslušném úseku nebo sprejem na netěsnosti

• Použití také společně s vhodným zkušebním adaptérem sání 
a adaptérem systému sání vzduchu pro nákladní vozidla a v 
kombinaci s běžnou pneumatickou hadicí

Oblasti použití: Systémy plnicího vzduchu

460.2478 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 105x110 
mm 340

460.2479 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 115x120 
mm 360

460.2480 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 125x130 
mm 400

Adaptér sání vzduchu pro systémy plnění vzduchu 
turbodmychadel, s hadicí

• vhodné pro dvoustupňové zkušební adaptéry systému 
plnicího vzduchu turbodmychadel

• pro osobní automobily a užitková vozidla se vznětovými a 
zážehovými motory s turbodmychadlem

• rychlá a odborná diagnostika netěsných chladičů plnicího 
vzduchu a neviditelných trhlin ve vedení plnicího vzduchu

• také ke kontrole těsnosti AGR ventilů
• rychlá a jednoduchá lokalizace netěsnosti při poklesu tlaku – 
pohmatem v příslušném úseku nebo sprejem na netěsnosti

• integrovaný bezpečnostní přetlakový ventil – otevře se při 
max. 1,8 bar

• tlakoměr přístroje k huštění pneumatik slouží také jako 
indikátor poklesu tlaku

• použití také společně se zkušebním adaptérem sání 
a záslepkou a v kombinaci s běžným měřičem tlaku v 
pneumatikách a hustícím zařízením

Oblasti použití: Systémy plnicího vzduchu

150.1894 360,0 120

Adaptér sání vzduchu pro systémy plnění vzduchu 
turbodmychadel, s hadicí a tlakoměrem

• Vhodné pro dvoustupňové zkušební adaptéry systému 
plnicího vzduchu turbodmychadel pro nákladní vozidla

• Pro nákladní a užitková vozidla se vznětovými motory s 
turbodmychadlem

• rychlá a odborná diagnostika netěsných chladičů plnicího 
vzduchu a neviditelných trhlin ve vedení plnicího vzduchu

• také ke kontrole těsnosti AGR ventilů
• rychlá a jednoduchá lokalizace netěsnosti při poklesu tlaku – 
pohmatem v příslušném úseku nebo sprejem na netěsnosti

• Integrovaný bezpečnostní přetlakový ventil – otevře se při 
max. 1,75 bar

• Manometr plní také funkci indikátoru tlakové ztráty
• Použití také společně se zkušebním adaptérem sání a 
záslepkou pro nákladní vozidla a v kombinaci s běžnou 
pneumatickou hadicí

Oblasti použití: Systémy plnicího vzduchu

460.2481 450,0 380

Kufříková souprava k testování systému plnění vzduchu 
turbodmychadel

• pro osobní automobily a užitková vozidla se vznětovými a 
zážehovými motory s turbodmychadlem

• rychlá diagnostika provedením tlakové zkoušky systému 
plnicího vzduchu s vnitřním průměrem hadice 35,0–110,0 mm 
v namontovaném stavu

• rychlá a odborná diagnostika netěsných chladičů plnicího 
vzduchu a neviditelných trhlin ve vedení plnicího vzduchu

• také ke kontrole těsnosti AGR ventilů
• několikastupňový adaptér pro všechny běžné hadice systémů 
plnicího vzduchu, které nejsou vybaveny bajonetovým 
uzávěrem

• rychlá a jednoduchá lokalizace netěsnosti při poklesu tlaku – 
pohmatem v příslušném úseku nebo sprejem na netěsnosti

• integrovaný bezpečnostní přetlakový ventil – otevře se při 
max. 1,8 bar

• možné použití společně s běžnými přístroji k huštění 
pneumatik

• tlakoměr přístroje k huštění pneumatik slouží také jako 
indikátor poklesu tlaku

• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: Systémy plnicího vzduchu

150.2520 17 
dílná

Kufříková souprava k testování 
systému plnění vzduchu 
turbodmychadel

4,00

Balení osahuje:

150.2521 Dvoustupňový sací adaptér, 31x38 mm 80

150.2522 Dvoustupňový sací adaptér, 46x51 mm 120

150.2523 Dvoustupňový sací adaptér, 55x60 mm 160

150.2524 Dvoustupňový sací adaptér, 65x70 mm 200

150.2525 Dvoustupňový sací adaptér, 75x80 mm 220

150.2526 Dvoustupňový sací adaptér, 85x90 mm 260

150.2527 Dvoustupňový sací adaptér, 95x100 mm 300

150.2528 Dvoustupňový sací adaptér, 105x110 mm 340

150.2529 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 31x38 mm 100

150.2530 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 46x51 mm 140

150.2531 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 55x60 mm 160

150.2532 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 65x70 mm 200

150.2533 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 75x80 mm 240

150.2534 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 85x90 mm 260

150.2535 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 95x100 
mm 300

150.2536 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 105x110 
mm 340

150.1894 Univerzální adaptér na systémy sání 
vzduchu s hadicí, pro 150.2520 120
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Kufříková souprava k testování systému plnění vzduchu 
turbodmychadel, pro nákladní vozidla

• Pro nákladní a užitková vozidla se vznětovými motory s 
turbodmychadlem

• Rychlá diagnostika provedením tlakové zkoušky systému 
plnicího vzduchu s vnitřním průměrem hadice 105,0–130,0 
mm v namontovaném stavu

• rychlá a odborná diagnostika netěsných chladičů plnicího 
vzduchu a neviditelných trhlin ve vedení plnicího vzduchu

• také ke kontrole těsnosti AGR ventilů
• několikastupňový adaptér pro všechny běžné hadice systémů 
plnicího vzduchu, které nejsou vybaveny bajonetovým 
uzávěrem

• rychlá a jednoduchá lokalizace netěsnosti při poklesu tlaku – 
pohmatem v příslušném úseku nebo sprejem na netěsnosti

• Integrovaný bezpečnostní přetlakový ventil – otevře se při 
max. 1,75 bar

• Možné použití společně s běžnou pneumatickou hadicí
• Manometr plní také funkci indikátoru tlakové ztráty
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: Systémy plnicího vzduchu

460.2465 7 dílná

Kufříková souprava k testování 
systému plnění vzduchu 
turbodmychadel, pro nákladní 
vozidla

4,00

Balení osahuje:

460.2466 Dvoustupňový sací adaptér, 105x110 mm 340

460.2467 Dvoustupňový sací adaptér, 115x120 mm 360

460.2477 Dvoustupňový sací adaptér, 125x130 mm 400

460.2478 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 105x110 
mm 340

460.2479 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 115x120 
mm 360

460.2480 Dvoustupňový uzavírací adaptér, 125x130 
mm 400

460.2481
Adaptér sání vzduchu pro systémy plnění 
vzduchu turbodmychadel, s hadicí a 
tlakoměrem, 450 mm

380

Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a husticí 
zařízení

• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• s tlakoměrem v pryžovém obalu
• tlakoměr se stupnicemi v jednotkách bar a psi
• s plnicí páčkou a vypouštěcím tlačítkem
• Dlouhá hadice s integrovanou momentovou zásuvnou spojkou
• se otvorem pro zavěšení
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro v gumovém obalu

Technické údaje:
Rozsah měření: 0 - 11 bar

 9 - 160 psi

Délka hadice: 490 mm

Provozní tlak: max 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1950 Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a 
husticí zařízení 600

Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a husticí 
zařízení

• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• s tlakoměrem v pryžovém obalu
• tlakoměr se stupnicemi v jednotkách bar a psi
• s plnicí páčkou a vypouštěcím tlačítkem
• mimořádně dlouhá hadice s integrovanou momentovou 
zásuvnou spojkou

• se otvorem pro zavěšení
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro v gumovém obalu

Technické údaje:
Rozsah měření: 0 - 12 bar

 0 - 174 psi

Délka hadice: 1000 mm

Provozní tlak: 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1920 Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a 
husticí zařízení 420

Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a husticí 
zařízení

• pro jednoruční ovládání
• s tlakoměrem v pryžovém obalu
• tlakoměr se stupnicemi v jednotkách bar a psi
• s plnicí páčkou a vypouštěcím tlačítkem
• hadice s integrovanou momentovou zásuvnou spojkou
• robustní pouzdro v gumovém obalu

Technické údaje:
Rozsah měření: 0 - 15 bar

 0 - 220 psi

Délka hadice: 350 mm

Provozní tlak: 11 bar (160 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1905 Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a 
husticí zařízení 120

NÁŘADÍ K TESTOVÁNÍ PODTLAKU
VAKPRUEWE

Souprava tlakové a podtlakové pumpy

• k odvzdušnění malých brzdových zařízení a ke kontrole 
různých podtlakových a tlakových funkcí

• vhodné pro téměř všechna běžná vozidla
• robustní kovové provedení
• kompaktní tvar pistole k ovládání jednou osobou
• měřič tlaku a podtlaku odolný proti úderům se dvěma 
stupnicemi

• včetně rozsáhlé soupravy adaptérů
• hodnoty v jednotkách bar nebo psi
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: odvzdušnění brzd, kontrola nastavení 
podtlaku regulátorů paliva, ventilů turbodmychadel, ventilů 
recirkulace výfukových plynů a posilovačů brzd

Technické údaje:
Rozsah měření: Podtlak do -0,7 bar / -20 Hg

Tlak až + 3 bar / 43,5 psi

150.1900 7 dílná Souprava tlakové a podtlakové 
pumpy 1,80

Balení osahuje:

150.1901 Tlakové a podtlakové čerpadlo 730

150.1902 Záchytná odměrka, 120 ml 44

150.1903 Pohár se stupnicí naplnění, 120 ml 44

150.1904 Souprava adaptérů, 14dílná 15

150.1905 Spojovací hadice a přísavka 23

150.1906 Souprava spojovacích průchodek, 4dílná 9

150.1907 Souprava spojovacích hadic, 2dílná 45



Inovace jsou 
  naším cílem!

PRAVDĚPODOBNĚ NEJVĚTŠÍ NABÍDKA
ŘEHTAČKOVÝCH KLÍČŮ NA SVĚTĚ!

TECHNICKÁ DOKONALOST – DOSUD NEPŘEKONANÁ 
„VYNÁLEZCEM ŘEHTAČKOVÉHO KLÍČE“
 S VÍCE  10 000 000 SPOKOJENÝCH UŽIVATELŮ!

Inovativní ře
htačková technika od 5,5 mm do 41,0 mm!
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KLÍČE NA VSTŘIKOVACÍ VEDENÍ
EINSPLEITSCHL

Souprava nástrčných ořechů s bitem na šrouby s 
pětihvězdou a čelním otvorem

• pětihvězda s čelním otvorem
• k montáži a demontáži pojistných šroubů teplotních čidel a 
snímačů množství nasávaného vzduchu

• kompatibilní s moderními systémy vstřikování vznětových 
motorů (jednotka čerpadlo-tryska, čerpadlo-vedení-tryska, 
Common Rail), například se vstřikovacími systémy Bosch

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• k ručnímu ovládání
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu
• včetně nástrčné kolejnice

Oblasti použití: Řídicí jednotky, dynama, měřiče hmotnosti 
vzduchu, vnější zrcátka, zásuvná čerpadla u systémů 
čerpadlo-vedení-tryska (i u vozidel Mercedes Atego a Actros), 
upínací šrouby zámků u dveří vozidel Volkswagen, Audi, 
Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo, atd.

911.1470 7 dílná TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - 
TS30 - TS40 160

Nástrčný klíč s T-rukojetí

• šestihran
• s T-rukojetí
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

517.1181 8 300,0 200,0 310

517.1182 9 300,0 200,0 300

517.1183 10 300,0 200,0 310

517.1184 11 300,0 200,0 320

517.1185 12 300,0 200,0 320

517.1186 13 300,0 200,0 330

517.1187 14 300,0 200,0 310

Souprava nástrčných klíčů s T-rukojetí

• šestihran
• s T-rukojetí
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

517.1180 7 dílná Souprava nástrčných klíčů s 
T-rukojetí 2,50

Balení osahuje:

517.1181 Nástrčný klíč s T-rukojetí, 300 mm, 8 mm 310

517.1182 Nástrčný klíč s T-rukojetí, 300 mm, 9 mm 300

517.1183 Nástrčný klíč s T-rukojetí, 300 mm, 10 mm 310

517.1184 Nástrčný klíč s T-rukojetí, 300 mm, 11 mm 320

517.1185 Nástrčný klíč s T-rukojetí, 300 mm, 12 mm 320

517.1186 Nástrčný klíč s T-rukojetí, 300 mm, 13 mm 330

517.1187 Nástrčný klíč s T-rukojetí, 300 mm, 14 mm 310

Klíč na lambda sondy a vedení vstřikovačů

• dvanáctihran
• Speciální nástrčný ořech k montáži a demontáži lambda sond 
a vedení vstřikovačů na obtížně přístupných místech

• Časově úsporná práce i u lambda sond a vedení vstřikovačů 
na obtížně přístupných místech

• k odbornému použití bez poškození při práci
• univerzální použití a zatížení
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

152.1401 17,0 80,0 150

Otevřený nástrčný klíč s očkem

• dvanáctihran
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• speciální délka a provedení
• téměř pro všechny běžné typy vozidel
• k montáži a demontáži obtížně přístupných vstřikovacích 
vedení

• snadná a časově úsporná práce
• s otvorem
• speciální nástrojářská ocel

913.1211 12 100,0 122

913.1212 14 100,0 129

913.1213 16 100,0 146

913.1214 17 100,0 140

913.1215 18 100,0 145

913.1216 19 100,0 147

Souprava otevřených nástrčných klíčů s očkem

• dvanáctihran
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• speciální délka a provedení
• téměř pro všechny běžné typy vozidel
• k montáži a demontáži obtížně přístupných vstřikovacích 
vedení

• snadná a časově úsporná práce
• s otvorem
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

913.1210 6 dílná 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 1,13
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Nástrčný ořech na vstřikovače, vznětové motory

• šestihran
• speciální nástrčný klíč k montáži a demontáži vstřikovacích 
trysek

• k odbornému použití bez poškození při práci
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné pro užitková vozidla, osobní automobily, 
dodávky, vozy třídy SUV, atd.

• černý temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mercedes, motory 604 / 605 / 606

455.0034 22 110,0 250

Nástrčný ořech na vstřikovače, vznětové motory

• dvanáctihran
• speciální nástrčný klíč k montáži a demontáži vstřikovacích 
trysek

• k odbornému použití bez poškození při práci
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné pro užitková vozidla, osobní automobily, 
dodávky, vozy třídy SUV, atd.

• černý temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mercedes Actros, motory 457 / 541 / 542, 
Ford Maverick 2,7 TDI, Nissan Terrano TD 2,5L / 2,7L, Opel 
Corsa 1,5D / 1,7 TD, Isuzu

455.0033 22 80,0 250

Nástrčný ořech na vstřikovače, vznětové motory

• dvanáctihran
• speciální nástrčný klíč k montáži a demontáži vstřikovacích 
trysek

• k odbornému použití bez poškození při práci
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné pro užitková vozidla, osobní automobily, 
dodávky, vozy třídy SUV, atd.

• černý temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: všechny vznětové motory značek Fiat, Ford, 
Mercedes a Volkswagen (dodávky a osobní automobily), 
MAN 2,5 TD

455.0032 27 78,0 250

Nástrčný ořech na vstřikovače, vznětové motory

• dvanáctihran
• speciální nástrčný klíč k montáži a demontáži vstřikovacích 
trysek

• k odbornému použití bez poškození při práci
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné pro užitková vozidla, osobní automobily, 
dodávky, vozy třídy SUV, atd.

• černý temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: šestiválce řady D 0226 MAN, Chrysler 
Voyager, Jeep Cherokee, Opel Frontera VM 41 B, Rover, 
Land Rover Discovery s motorem VM 2,5L TD

455.0031 28 78,0 250

Souprava nástrčných ořechů na vstřikovače, vznětové 
motory

• speciální nástrčný klíč k montáži a demontáži vstřikovacích 
trysek

• k odbornému použití bez poškození při práci
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné pro užitková vozidla, osobní automobily, 
dodávky, vozy třídy SUV, atd.

• černý temperovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

455.0030 4 dílná Souprava nástrčných ořechů na 
vstřikovače, vznětové motory 1,10

Balení osahuje:

455.0031 Nástrčný ořech na vstřikovače vznětových 
motorů 1/2", 12hranný, 28 mm 250

455.0032 Nástrčný ořech na vstřikovače vznětových 
motorů 1/2", 12hranný, 27 mm 250

455.0033 Nástrčný ořech na vstřikovače vznětových 
motorů 1/2", 12hranný, 22 mm 250

455.0034 Nástrčný ořech na vstřikovače vznětových 
motorů 1/2", 6hranný, 22 mm 250

Nástrčný ořech na vstřikovací trysky, pro Scania

• osmihran
• ideálně vhodné k montáži a demontáži krytek 
elektromagnetických vstřikovacích trysek  

• mimořádně úzké provedení
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• k ručnímu ovládání
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania 340

460.0715 38,0 45,0 100,0 480

Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby 
22,0x28,5x72,0 mm

• k montáži a demontáži tlakových šroubů na držácích trysek
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné na užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

455.0001 1/2" 22,0 28,5 72,0 4 150

Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby 
22,0x28,0x70,0 mm

• k montáži a demontáži tlakových šroubů na držácích trysek
• s upínacím šroubem M14 pro spolehlivou montáž bez rizika 
sklouznutí

• s hnacím šestihranem 22,0 mm
• ideálně vhodné na užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

455.0002 32 22,0 28,0 70,0 4 180

Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby 
22,0x28,5x122,0 mm

• k montáži a demontáži tlakových šroubů na držácích trysek
• prostupný a otevřený tvar
• možné protažení kabelu ze snímače zdvihu jehly
• hnací šestihran 32,0 mm
• ideálně vhodné na užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: motory Mercedes splňující normu Euro 2, 
motory MAN, atd.

Vnější

průměr

v mm

455.0003 32 22,0 28,5 122,0 4 270
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Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby 
23,0x30,0x121,0 mm

• k montáži a demontáži tlakových šroubů na držácích trysek
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• ideálně vhodné na užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

455.0004 1/2" 23,0 30,0 121,0 3 160

Souprava nástrčných ořechů s čepem na tlakové šrouby, 
pro vozidla Mercedes a MAN

• k montáži a demontáži tlakových šroubů na držácích trysek
• souprava nejdůležitějších nástrčných ořechů s čepy na 
tlakové šrouby

• ideálně vhodné na užitková vozidla
• v pevném umělohmotném kufříku

455.0000 4 dílná
Souprava nástrčných ořechů s 
čepem na tlakové šrouby, pro vozidla 
Mercedes a MAN

1,01

Balení osahuje:

455.0001 Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby, 
22,0x28,5x72,0 mm 150

455.0002 Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby, 
22,0x28,0x70,0 mm 180

455.0003 Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby, 
22,0x28,5x122,0 mm 270

455.0004 Nástrčný ořech s čepem na tlakové šrouby, 
23,0x30,0x121,0 mm 160

Zástrčný šestihranný plochý klíč 

• šestihran
• s vnitřním čtyřhranem
• k utažení a uvolnění šroubových spojů vedení
• k ručnímu ovládání
• úzké provedení
• pro obtížně přístupná místa
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

913.1321 3/8 17 72

913.1322 3/8 18 74

913.1323 3/8 19 75

913.1324 1/2 22 109

913.1325 1/2 24 127

913.1326 1/2 27 135

913.1327 1/2 30 163

913.1328 1/2 32 181

Zástrčný jednostranný klíč

• s vnitřním čtyřhranem
• k utažení a uvolnění šroubových spojů vedení
• k ručnímu ovládání
• pro obtížně přístupná místa
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

913.1329 36 275

913.1330 41 392

913.1331 46 390

Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč

• dvanáctihran
• k utažení a uvolnění šroubových spojů vedení
• k ručnímu ovládání
• úzké provedení
• pro obtížně přístupná místa
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

913.1301 3/8" 19 62

913.1302 1/2" 21 94

913.1303 1/2" 22 112

913.1304 1/2" 24 120

913.1305 1/2" 27 153

913.1306 1/2" 30 170

913.1307 1/2" 32 168

913.1308 3/4" 36 337

913.1309 3/4" 41 400

913.1310 3/4" 46 632

Souprava dvanáctihranných zástrčných plochých klíčů

• dvanáctihran
• s vnitřním čtyřhranem
• k utažení a uvolnění šroubových spojů vedení
• k ručnímu ovládání
• úzké provedení
• pro obtížně přístupná místa
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

913.1300 10 
dílná

Souprava dvanáctihranných 
zástrčných plochých klíčů 2,14

Balení osahuje:

913.1301 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 3/8", 19 mm 62

913.1302 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 21 mm 94

913.1303 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 22 mm 112

913.1304 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 24 mm 120

913.1305 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 27 mm 153

913.1306 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 30 mm 170

913.1307 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 32 mm 168

913.1308 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 3/4", 36 mm 337

913.1309 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 3/4", 41 mm 400

913.1310 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 3/4", 46 mm 632

NÁSTRČNÉ KLÍČE NA PŘEDKOMŮRKY
VORKAMSTK

Klíč s čepem, na předkomůrky

• ideálně vhodné k vytažení uzavíracích prstenců se závitem 
předkomůrek vznětových motorů

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• včetně šroubu
• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: motory Mercedes OM 615, OM616 a OM617

455.0006 65,0 280
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Souprava úderových vytahováků, na předkomůrky

• ideálně vhodné k vytažení pevně usazených předkomůrek 
vznětových motorů

• robustní provedení
• možnost krátkého a intenzivního úderu úderovým závažím
• včetně úderového závaží, adaptéru a tažného čepu
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: motory Mercedes OM615, OM616, OM617, 
OM601, OM602, OM603, OM604, OM605 a OM606

150.2510 6 dílná Souprava úderových vytahováků, na 
předkomůrky 3,76

Balení osahuje:

150.2511 Tažná tyč 0,46

150.2512 Úderové závaží, 2,4 kg 2,40

150.2513 Matice M14 0,02

150.2514 T-rukojeť 0,40

150.2515 Adaptér, M14 na M12 0,10

150.2516 Tažný svorník na předkomůrku, Mercedes 0,36

ZKUŠEBNÍ A TESTOVACÍ PŘÍSTROJE
PRFTESTGERT

Souprava ke kontrole vstřikovačů motorů Common-Rail s 
8 měřicími trubkami

• profesionální zkušební souprava k diagnóze závad na základě 
měření recirkulovaného množství vysokotlakých vstřikovačů

• možné současné měření až 8 vysokotlakých vstřikovačů
• ideální rozšíření přístroje k diagnostice motorů
• silikonové hadice odolné vůči motorové naftě
• konce hadic se spojkou a originálním adaptérem pro 
spolehlivé spojení

• dvojitě utěsněné mosazné přípojky ve zkušebních trubicích
• pevný akrylový zkušební blok se stupnicí naplnění
• přesný výsledek měření díky kapacitě zkušební trubice 25 ml
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: pro všechny vstřikovací systémy Bosch, 
Siemens, Denso a Delphi (také piezoelektrické)

150.1580 65 
dílná

Souprava ke kontrole vstřikovačů 
motorů Common-Rail s 8 měřicími 
trubkami

3,16

Balení osahuje:

X

150.1581 1 Akrylátový box 800

Balení osahuje:

X

150.1582 8 Silikonová hadice, 5,2x8,8x600 mm 40

150.1584 8 Adaptér na akrylový blok, s O kroužkem 24

150.1594 8 Adaptér, BOSCH 10

150.1595 8 Adaptér, SIEMENS 10

150.1596 8 Adaptér, DENSO 10

150.1597 8 Adaptér, DELPHI 10

150.1598 8 Adaptér s dvojitou spojkou, BOSCH 30

150.1599 8 Rychlouzavírací spojka 30

Umělohmotná trubka s adaptérem

• připevnění přímo ke vstřikovači
• dokonalé rozšíření sady 150.1580

150.1571 165,0 18

Souprava zkoušečky vstřikovacích trysek vznětových 
motorů, 0–600 bar

• stolní přístroj k testování vstřikovacích trysek vznětových 
motorů z hlediska otevíracího tlaku, těsnosti a tvaru paprsku

• při kontrole se kapalina vstřikuje zpět do zásobní nádržky s 
ochranou proti stříkání

• nádržka na kapalinu, objem 330 cm³
• zdvihový objem 35 cm³  
• přišroubovaný přesný tlakoměr s Ø 100,0 mm s pryžovou 
izolační průchodkou, 0–600 bar

• včetně dvou adaptérů pro vysokotlaká vedení
• tělo přístroje z pevného kovového odlitku
• zkušební nádobka z umělé hmoty odolné proti nárazům a 
motorové naftě, s jemným filtrem

• opěrná noha (118 mm x 97 mm) se čtyřmi otvory pro stabilní 
opření o pracovní stůl

K provádění těchto zkoušek:
 Volně průchodné nebo ucpané trysky
 Otvírací tlak
 Tvar paprsku/rozprašování
 Dokapávání po uzavření
 Akustická kontrola (vrzání)
 Těsnost tlakového vedení mezi vstřikovacím čerpadlem a 
vstřikovací tryskou

Oblasti použití:
 M14 x 1,5, univerzálně
 M12 x 1,25, motory TDI VAG

455.0120 345,0 2,90

Balení osahuje:

455.0121 Spojovací trubka M14xM14, 210 mm 0,08

455.0122 Spojovací trubka M14xM12, 210 mm 0,07

455.0123 Zkoušečka vstřikovacích trysek vznětových motorů, 0–600 bar 2,70

Přístroj k testování vstřikovačů

• k diagnostice palivových vedení a poruch na elektronických 
vstřikovačích

• možnost použití snímače impulsů s tlakoměrem paliva

150.9010 Přístroj k testování vstřikovačů 200

Souprava uzavíracích matic na vstřikovače/vznětové 
motory

• ideálně vhodné k uzavření vstřikovače
• ochrana vstřikovače před nečistotami
• vhodné k uzavření vstřikovače pro účely různých tlakových 
zkoušek

• uzavírací matice s integrovaným těsněním
• pro nejběžnější velikosti M12x1,50 a M14x1,50
• v pevném umělohmotném kufříku

150.1835 12 
dílná

Souprava uzavíracích matic na 
vstřikovače/vznětové motory 60

Balení osahuje:

X

150.1836 6 Uzavírací matice M12x1,50 20

150.1837 6 Uzavírací matice M14x1,50 20

Souprava uzávěrů

• Ideálně vhodné k uzavření různých vedení
• Vhodné na palivová, tlaková a podtlaková vedení
• 48 párů barevně kódovaných uzávěrů
• Na vedení s Ø 3,2 mm až 11,7 mm
• Pryž
• dodává se v umělohmotném kufříku

405.0020 48 
dílná Souprava uzávěrů 140

Balení osahuje:

X

405.0021 6 Uzávěr, Ø 11,7 4

405.0022 12 Uzávěr, Ø 7,8 2

405.0023 18 Uzávěr, Ø 4,7 1

405.0024 12 Uzávěr, Ø 3,2 0,25
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VYTAHOVAČE VSTŘIKOVAČŮ
INJEKAUSZIE

Vytahovák vstřikovačů s příklepovým vytahovákem, pro 
vozidla Scania

• robustní provedení
• K demontáži vstřikovačů pevně usazených v hlavě válců
• možnost krátkého a intenzivního úderu úderovým závažím
• hlava válce neplní funkci opěrného ložiska
• zamezení vychýlení vstřikovačů
• krátké provedení pro práci na obtížně přístupných místech 
• Včetně rázového vytahováku a drápu
• upínací závit na úderovém vytahováku M12x1,5 mm
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania 340, 360 a 380 (114)

460.4015 0,90 430,0 460.4016 460.1092 1,31

Vytahovák vstřikovačů s příklepovým vytahovákem, pro 
vozidla Hino

• robustní provedení
• k demontáži pevně usazených vstřikovačů v hlavě válce
• možnost krátkého a intenzivního úderu úderovým závažím
• hlava válce neplní funkci opěrného ložiska
• zamezení vychýlení vstřikovačů
• krátké provedení pro práci na obtížně přístupných místech 
• včetně úderového závaží, drápu a upínacího třmenu
• upínací závit na úderovém vytahováku M12x1,5 mm
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nákladní vozidla Hino 300, 500, 700

460.4525 0,90 450,0 460.4526 460.1092 1,58

Příklepový vytahovák vstřikovačů, vznětové motory

• ruční ovládání
• robustní provedení
• k demontáži pevně usazených vstřikovačů v hlavě válce
• možnost krátkého a intenzivního úderu úderovým závažím
• hlava válce neplní funkci opěrného ložiska
• bez zkroucení vstřikovače
• krátké provedení pro práci na obtížně přístupných místech 
• Včetně 2 závitových adaptérů vel. 1 = M8x0,75 mm vnější 
závit vel. 2 = M12x1,5 mm / M14x1,5 mm vnitřní závit

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo / Scania, např. 113(320) / DAF / 
Fiat / Ford / Honda / Iveco / Landrover / Leyland / MAN / 
Mercedes / Perkins / Renault / Rover / Vauxhall / York

455.0095 0,62 M12 x 1,5 210,0 990

Vytahovák vstřikovačů s úderovým závažím 0,9 kg, Volvo

• robustní provedení
• k demontáži vstřikovačů uvízlých v hlavě válce
• možnost krátkého a intenzivního úderu úderovým závažím
• hlava válce neplní funkci opěrného ložiska
• zamezení vychýlení vstřikovačů
• krátké provedení pro práci na obtížně přístupných místech 
• včetně úderového závaží, drápu a upínacího třmenu
• upínací závit na úderovém vytahováku 5/16“ x 16 mm
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM12, FM440, FH500, atd.

460.1090 0,90 M12 x 1,5 470,0 460.1091 460.1092 460.1093 1,74

Balení osahuje:

460.1091 Vtahovací dráp na vstřikovače 0,42

460.1092 Úderové závaží a vodicí tyč 1,20

460.1093 Upínací třmen, 40x75 mm 0,12

Pneumatická souprava k demontáži vstřikovačů

• ideálně vhodné k demontáži vstřikovačů
• robustní provedení
• k demontáži vstřikovačů uvízlých v hlavě válce
• možnost krátkých a intenzivních úderů přes podpěru 
pneumatický sekáč s upínáním 10 mm

• hlava válce neplní funkci opěrného ložiska
• zamezení vychýlení vstřikovačů
• včetně bohaté soupravy adaptérů
• upínací závit na vytahováku vstřikovačů 5/16“ x 16 mm
• speciální nástrojářská ocel

152.1450 10 
dílná

Pneumatická souprava k demontáži 
vstřikovačů 3,54

Balení osahuje:

152.1455 Šroubovací adaptér, pro Siemens, M25x1 180

152.1456 Šroubovací adaptér, pro Denso, M20x1 180

152.1457 Šroubovací adaptér, pro Siemens, M27x1 240

152.1458 Souprava šroubovacích adaptérů, pro 
Bosch, M27/M17 a 10 mm, 3dílná 300

152.1459 Šroubovací adaptér, pro M12 140

152.1461 Šroubovací adaptér, pro Bosch a Delphi, 
M14 200

152.1462 Univerzální adaptér 150

152.1463 Pneumatický sekáč k vytahování 1400

Souprava k vytažení vstřikovačů

• ideálně vhodné k demontáži vstřikovačů
• robustní provedení
• k demontáži vstřikovačů uvízlých v hlavě válce
• možnost krátkých a intenzivních úderů úderovým závažím
• hlava válce neplní funkci opěrného ložiska
• zamezení vychýlení vstřikovačů
• včetně bohaté soupravy adaptérů
• včetně úderového závaží
• upínací závit na vytahováku vstřikovačů M18x1,5 mm
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

152.1085 14 
dílná Souprava k vytažení vstřikovačů 13,00
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Balení osahuje:

152.1086 Nástrčný ořech na šrouby s vnitřním šestihranem 
vstřikovacích trysek, s otvorem, 10 mm, Ø 6 mm 78

152.1087 Nástrčný ořech na šrouby s vnitřním šestihranem 
vstřikovacích trysek, s otvorem, 10 mm, Ø 7 mm 80

152.1088 Adaptér M14x1,5 mm, BMW M47, MB 
W211cdi 68

152.1089 Adaptér M16x1,0 mm, Toyota 2,2 110

152.1190 Adaptér M17x1,0 mm, MB Bosch 114

152.1191 Adaptér M20x1,0 mm, Denso 110

152.1192 Adaptér M25x1,0 mm, Siemens 126

152.1193 Adaptér M27x1,0 mm, Siemens 136

152.1194 Kluzné kladivo, 3+5 kg 7840

152.1195 Nástrčný ořech na vstřikovače 1/2", 25,0 mm, L=100 mm 270

152.1196 Nástrčný ořech na vstřikovače 1/2", 27,0 mm, L=100 mm 270

152.1197 Nástrčný ořech na vstřikovače 1/2", 29,0 mm, L=100 mm 342

152.1198 Nástrčný ořech na vstřikovače 1/2", 30,0 mm, L=100 mm 358

152.1199 Kardanový kloub, M18x1,5 mm 474

NÁŘADÍ NA TĚSNĚNÍ VSTŘIKOVAČŮ
INJEKDIEWRKZ

Souprava pouzder vstřikovačů, pro vozidla Volvo

• ideálně vhodné k montáži a demontáži pouzder vstřikovačů
• robustní provedení
• hlava válce plní funkci opěrného ložiska
• zamezení zkroucení pouzdra vstřikovače
• krátké provedení pro práci na obtížně přístupných místech 
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM12

460.0975 3 dílná Souprava pouzder vstřikovačů, pro 
vozidla Volvo 3,88

Balení osahuje:

460.0976 Předřezávací závitník na pouzdra 
vstřikovačů pro značku Volvo 0,64

460.0977 Nářadí k demontáži pouzder vstřikovačů pro značku Volvo 1,28

460.0978 Nářadí k montáži pouzder vstřikovačů pro značku Volvo 1,00

Souprava stahováků na pouzdra vstřikovačů, pro vozidla 
Volvo

• ideálně vhodné k montáži a demontáži pouzder vstřikovačů
• robustní provedení
• hlava válce plní funkci opěrného ložiska
• zamezení zkroucení pouzdra vstřikovače
• krátké provedení pro práci na obtížně přístupných místech 
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM12

460.1805 5 dílná Souprava stahováků na pouzdra 
vstřikovačů, pro vozidla Volvo 4,28

Balení osahuje:

460.1808 Rozpínač na pouzdra vstřikovačů 0,48

460.1806 Stahováky 1,68

460.1807 Opěrný kroužek pro stahovák 0,10

460.0978 Nářadí k montáži pouzder vstřikovačů pro značku Volvo 1,00

460.0979 Nářadí k montáži pouzder vstřikovačů, 
konické upnutí pouzdra 0,90

Souprava k servisu vstřikovačů, pro vozidla Hino

• robustní provedení
• K demontáži vstřikovačů pevně usazených v hlavě válců
• možnost krátkého a intenzivního úderu úderovým závažím
• včetně úderového závaží, drápu a upínacího třmenu
• upínací závit na úderovém vytahováku M12x1,5 mm
• ideálně vhodné k montáži a demontáži pouzder vstřikovačů
• zamezení zkroucení pouzdra vstřikovače
• krátké provedení pro práci na obtížně přístupných místech 
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino

460.4325 4 dílná Souprava k servisu vstřikovačů, pro 
vozidla Hino 5,63

Balení osahuje:

460.4321 Předřezávací závitník na pouzdra 
vstřikovačů pro značku Hino 0,60

460.4322 Nářadí k demontáži pouzder vstřikovačů pro značku Hino 1,17

460.4323 Nářadí k montáži pouzder vstřikovačů pro značku Hino 1,58

460.4525 Vytahovák vstřikovačů s příklepovým 
vytahovákem, pro vozidla Hino 1,58

Souprava vytahováků na pouzdra vstřikovačů, pro 
vozidla Hino

• ideálně vhodné k montáži a demontáži pouzder vstřikovačů
• robustní provedení
• hlava válce plní funkci opěrného ložiska
• zamezení zkroucení pouzdra vstřikovače
• krátké provedení pro práci na obtížně přístupných místech 
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino (JO8C a JO8E)

460.4320 3 dílná Souprava vytahováků na pouzdra 
vstřikovačů, pro vozidla Hino 2,58

Balení osahuje:

460.4321 Předřezávací závitník na pouzdra 
vstřikovačů pro značku Hino 0,60

460.4322 Nářadí k demontáži pouzder vstřikovačů pro značku Hino 1,17

460.4323 Nářadí k montáži pouzder vstřikovačů pro 
značku Hino 1,58

Souprava k čištění šachet vstřikovačů

• nářadí k čištění šachet vstřikovačů
• vhodné také pro další použití
• čisticí kartáče s různými průměry
• snadná manipulace
• k odbornému použití bez poškození při práci
• v pevném umělohmotném kufříku

152.1370 23 
dílná

Souprava k čištění šachet 
vstřikovačů 1,80
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Balení osahuje:

X

152.1173 1 Vytahovák těsnicích kroužků vstřikovačů 425

152.1372 1 Montážní tyč pro záslepky 30

152.1373 6 Záslepky pro vnitřní závity M5 4

152.1374 1 Upínač na bity, s flexibilní hřídelí 80

152.1375 2 Kartáč na vedení trysek, Ø 7,24 mm 16

152.1376 2 Kartáč na šachty vstřikovačů, Ø 18 mm 10

152.1381 2 Kartáč na šachty vstřikovačů, Ø 19 mm 10

152.1382 2 Kartáč na šachty vstřikovačů, Ø 21 mm 10

152.1383 2 Kartáč na šachty vstřikovačů, Ø 24 mm 10

152.1377 1 Speciální držák pro kartáče na šachty 
vstřikovačů 71

152.1384 2 Kartáčový štětec se zvlněným 
mosazným drátem 32

152.1385 1 Umělohmotné pouzdro na kartáčový 
štětec 22

Souprava čisticích kartáčů MASTER

• k čištění a odstranění otřepů ze závitů, válců, pouzder, 
trubek a dalších obrobků s nylonovou, mosaznou a ocelovou 
obrubou

• s pohonem vnějším šestihranem podle norem DIN 3126 / ISO 
1173 - C 6,3

• s pojistkou a rychlovýměnným zařízením na rukojeti a 
nástavcem

• k ruční práci a pro elektrické šroubováky
• vhodné k použití s pravotočivými elektrickými šroubováky
• poniklováno
• v pevném umělohmotném kufříku

340.0010 38 
dílná Souprava čisticích kartáčů MASTER 1,43

Balení osahuje:

340.0061 Rukojeť s rychlopojistkou 1/4" 71

340.0062 Nástavec s rychlopojistkou 1/4", 150 mm 51

340.0063 Mosazný kartáč 1/4", Ø 8 mm 15

340.0064 Mosazný kartáč 1/4", Ø 9 mm 15

340.0065 Mosazný kartáč 1/4", Ø 10 mm 15

340.0066 Mosazný kartáč 1/4", Ø 11 mm 16

340.0067 Mosazný kartáč 1/4", Ø 12 mm 16

340.0068 Mosazný kartáč 1/4", Ø 13 mm 16

340.0069 Mosazný kartáč 1/4", Ø 14 mm 17

340.0070 Mosazný kartáč 1/4", Ø 15 mm 17

340.0071 Mosazný kartáč 1/4", Ø 16 mm 17

340.0072 Mosazný kartáč 1/4", Ø 17 mm 18

340.0073 Mosazný kartáč 1/4", Ø 18 mm 18

340.0074 Mosazný kartáč 1/4", Ø 19 mm 18

340.0075 Ocelový kartáč 1/4", Ø 8 mm 15

340.0076 Ocelový kartáč 1/4", Ø 9 mm 15

340.0077 Ocelový kartáč 1/4", Ø 10 mm 15

340.0078 Ocelový kartáč 1/4", Ø 11 mm 15

340.0079 Ocelový kartáč 1/4", Ø 12 mm 16

340.0080 Ocelový kartáč 1/4", Ø 13 mm 16

340.0081 Ocelový kartáč 1/4", Ø 14 mm 17

340.0082 Ocelový kartáč 1/4", Ø 15 mm 17

340.0083 Ocelový kartáč 1/4", Ø 16 mm 17

340.0084 Ocelový kartáč 1/4", Ø 17 mm 17

340.0085 Ocelový kartáč 1/4", Ø 18 mm 18

340.0086 Ocelový kartáč 1/4", Ø 19 mm 18

Balení osahuje:

340.0087 Nylonový kartáč 1/4", Ø 8 mm 15

340.0088 Nylonový kartáč 1/4", Ø 9 mm 15

340.0089 Nylonový kartáč 1/4", Ø 10 mm 15

340.0090 Nylonový kartáč 1/4", Ø 11 mm 15

340.0091 Nylonový kartáč 1/4", Ø 12 mm 15

340.0092 Nylonový kartáč 1/4", Ø 13 mm 15

340.0093 Nylonový kartáč 1/4", Ø 14 mm 15

340.0094 Nylonový kartáč 1/4", Ø 15 mm 15

340.0095 Nylonový kartáč 1/4", Ø 16 mm 15

340.0096 Nylonový kartáč 1/4", Ø 17 mm 15

340.0097 Nylonový kartáč 1/4", Ø 18 mm 15

340.0098 Nylonový kartáč 1/4", Ø 19 mm 15

MONTÁŽNÍ POMŮCKY NA VSTŘIKOVAČE
INJEKMONHIL

Nářadí k seřízení vstřikovacích trysek, pro vozidla Scania

• pro profesionální servis motorů
• Na motory typu čerpadlo-tryska
• Ideálně vhodné k seřízení vstřikovacích trysek
• mimořádně vysoká přesnost

Oblasti použití: Motory Scania 12 l a 16 l

460.3785 80,0 116

NÁSTRČNÉ KLÍČE NA VSTŘIKOVACÍ ČERPADLA
EINSPPUMPSTK

Souprava nástrčných ořechů na vstřikovací čerpadla 
Bosch

• ideálně vhodné na vysokotlaká čerpadla Bosch (VP37) a 
vstřikovací čerpadla s rozdělovačem

• k uvolňování šroubů na krytech
• nezbytné k demontáži a utěsnění čerpadla
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Bosch VP37, čerpadla Bosch VE

152.1380 2 dílná Souprava nástrčných ořechů na 
vstřikovací čerpadla Bosch 114

Balení osahuje:

152.1347 Nástrčný ořech na vstřikovací čerpadla 
Bosch, Ø 18 mm, L=36 mm 44

152.1348 Nástrčný ořech na vstřikovací čerpadla 
Bosch, Ø 19,7 mm, L=45 mm 70

Nástrčný ořech na vstřikovací čerpadla Lucas

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži výtlačných ventilů u 
vstřikovacích čerpadel

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

Oblasti použití: Vstřikovací čerpadla Lucas

460.2490 34 56,0 59

Nástrčný ořech na vstřikovací čerpadla, mnohozub

• pětihran
• Ideálně vhodná na vstřikovací čerpadla Lucas
• k uvolňování šroubů na krytech
• Nezbytné k demontáži, utěsnění nebo seřízení čerpadla
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a vanadu

Oblasti použití: Vstřikovací čerpadla Lucas

460.2485 10 2,81

Nástrčný ořech na vstřikovací čerpadla, pro vozidla 
Mercedes

• dvanáctihran
• Ideálně vhodné k montáži a demontáži vstřikovacích čerpadel
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mercedes Actros

460.5212 10,0 111,0 78



Inovace jsou 
  naším cílem!

PRAVDĚPODOBNĚ NEJVÝKONNĚJŠÍ 
1/2" PNEUMATICKÝ NÁRAZOVÝ UTAHOVÁK!

515.1210 MONSTER
Výkonný pneumatický nárazový utahovák
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PŘÍDRŽNÍKY ŘEMENIC KLIKOVÝCH HŘÍDELÍ
RIEMSCHEIGEHA

Univerzální přídržník pro klínové žebrové řemenice

• s pružným masivním řemenem s nastavitelným průměrem
• k přidržení řemenic
• ideální na vodní pumpy, dynama, hnací řemenice pro pumpy, 
ventilátory, atd.

• určeno pro řemenice s průměrem 50,0–200,0 mm

150.3152 360,0 150.3153 506

Univerzální přídržník pro klínové řemenice

• s pružným masivním řemenem s nastavitelným průměrem
• vzdálenost drážek 5,0 mm
• k přidržení ozubených řemenic
• ideální na vodní pumpy, dynama, hnací řemenice pro pumpy, 
ventilátory, atd.

• určeno pro řemenice s průměrem 50,0–200,0 mm

150.3150 360,0 150.3151 542

Kontraklíč na řemenice

• vhodné k přidržení kol ozubeného řemene na vačkové hřídeli
• variabilní možnosti nastavení vzdálenosti mezi otvory
• nastavitelné, univerzálně použitelné
• rukojeť potažená umělou hmotou
• slitina chromu a vanadu

400.9007 410,0 525

Souprava univerzálních klíčů na kontradržáky řemenic

• ideálně vhodné pro téměř všechny typy vozidel
• univerzálně použité nářadí k aretování, otáčení a upevnění 
děrovaných řemenic

• celková délka 520 mm garantující optimální páku k uvolnění 
upínacích šroubů řemenic

• plynule nastavitelný Ø 40ţ220 mm, výška čepu: 35 mm
• včetně 4 párů šroubovacích čepů
• rukojeť potažená umělou hmotou
• speciální nástrojářská ocel

150.3000 11 
dílná

Souprava univerzálních klíčů na 
kontradržáky řemenic 2,20

Balení osahuje:

150.3001 Nastavitelná uvolňovací páka, 520 mm 1,12

150.3002 Čep, Ø 6–10 mm, 2 ks 0,10

150.3003 Čep, Ø 8–11 mm, 2 ks 0,05

150.3004 Čep, Ø 10–12 mm, 2 ks 0,04

150.3005 Čep, Ø 11–16 mm, 2 ks 0,04

150.3006 Upínací matice na čepy, rýhovaná, 2 ks 0,02

Univerzální aretační nářadí/kontradržák na kola 
vačkových hřídelí

• ideálně vhodné pro téměř všechny typy vozidel
• pro pracovní rozsah průměru ozubeného kola 45–190 mm
• rychlopojistka k přestavení pracovního rozsahu
• univerzálně použité nářadí k aretování, otáčení a upevnění 
děrovaných řemenic

• k otáčení hnacích kol vačkové hřídele nebo k uvolnění 
upínacích šroubů na řemenicích

• ideální přenos síly s využitím páky díky celkové délce 390 
mm

• velmi tenké nářadí pro maximální přístupnost
• rychlé a snadné použití
• maximální přilnavost
• rukojeť potažená umělou hmotou
• speciální nástrojářská ocel

150.2990 45-190 390,0 500

Souprava utahováků matic se dvěma otvory, plynulé 
nastavení s výměnnými čepy

• univerzálně vhodné na běžné matice se dvěma otvory
• vyměnitelné čepové páry
• každý utahovák matic se dvěma otvory nahradí 4 jednotlivé 
velikosti klíče

• plynulé nastavení průměru
• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

150.3205 20 
dílná

Souprava utahováků matic se 
dvěma otvory, plynulé nastavení s 
výměnnými čepy

1,56

Balení osahuje:

150.3206 Utahovák matic se dvěma otvory, nastavitelný, délka 263 mm 485

150.3207 Utahovák matic se dvěma otvory, nastavitelný, délka 215 mm 293

150.3208 Utahovák matic se dvěma otvory, nastavitelný, délka 161 mm 155

150.3209 Utahovák matic se dvěma otvory, nastavitelný, délka 115 mm 57

150.3210 Dvojice čepů, Ø 2,37 mm 2

150.3211 Dvojice čepů, Ø 2,90 mm 2

150.3212 Dvojice čepů, Ø 4,87 mm 5

150.3213 Dvojice čepů, Ø 5,91 mm 7

150.3214 Dvojice čepů, Ø 6,87 mm 13

150.3215 Dvojice čepů, Ø 7,92 mm 15

150.3216 Dvojice čepů, Ø 9,87 mm 28

150.3217 Dvojice čepů, Ø 11,90 mm 37

ÚDEROVÉ KLÍČE
SCHGSCHL

Ruční nárazové utahováky

• s možností přepínání
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• otočení šroubu o 1/4 otáčky úderem kladiva (parabolický 
mechanismus)

• optimální posuv
• bez možnosti vyklouznutí bitové čepele
• k uvolnění nepoddajných šroubových spojů
• ideální použití pro práci na motorových vozidlech
• speciální nástrojářská ocel

515.1004 1/2" 35,0 135,0 950
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Ruční nárazový utahovák

• ideální k uvolnění pevně usazených šroubů
• možné použití k pevnému utažení šroubů nebo matic
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• optimální násobení utahovacího momentu 8:1
• otočná hlava v rozsahu 360°
• nárazový utahovák lze kombinovat se všemi libovolnými 
nástrčnými ořechy 1/2"

• rukojeť z jednosložkového materiálu

150.2096 1/2" 475,0 1,32

Úderový klíč

• k montáži a demontáži kotoučů vyvažovacích hřídelí bez 
nutnosti demontáže chladiče

• k uvolnění pevně usazených přídržných šroubů
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• možnost kombinace se všemi libovolnými nástrčnými ořechy 
1/2“

• optimální uvolňovací moment s rázovým účinkem
• rukojeť s ochranou pro ruku
• speciální nástrojářská ocel

150.2090 1/2" 560,0 1,32

KLÍČE NA DYNAMA
LICHTMSCHL

Klíč na startéry a motorové bloky CHROMEplus®

• profil FlankTraction
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

518.0852 10x12 7,5 8,5 16,5 19,8 149,0 60

518.0853 11x13 7,5 8,5 16,8 19,8 149,0 98

518.0856 14x17 9,0 9,2 22,7 25,8 190,0 129

518.0857 16x18 9,5 10,2 25,5 28,5 194,0 171

518.0859 19x22 10,0 11,5 28,8 33,0 225,0 244

Souprava klíčů na startéry a motorové bloky 
CHROMEplus®

• profil FlankTraction
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

518.0850 5 dílná 10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 
19x22 mm 890

KLÍČE NA NAPÍNACÍ KLADKY – KLÍNOVÉ ŘEMENY/KLÍNOVÉ ŽEBROVÉ 
ŘEMENY

SPAROSCHLKEIL

Nástrčný ořech na dynama

• Vhodné k napnutí klínového řemene s použitím dynama 
• šestihran
• profil FlankTraction
• podle DIN 3124 / ISO 2725-1
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• dlouhé provedení
• k ručnímu ovládání
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

Oblasti použití: MAN F90, F2000 a Mercedes řady SK

150.3192 19 200,0 88

KONTROLA NAPNUTÍ ŘEMENU
RIEMSPANPRUEF

Zkoušečka napnutí ozubených řemenů

• ke kontrole napnutí ozubených řemenů
• na ozubené řemeny u spalovacích motorů
• stupnice v mm
• jedna otáčka odpovídá 10 N (~1 kp)
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: všude tam, kde existují technické údaje o 
přípustném prohnutí ozubeného řemenu v mm při určité síle v 
N nebo kp.

Technické údaje:
Rozsah měření / stupnice: 0,0-20,0 mm

Dílek stupnice: v mm

Způsob měření: mechanické (pružina)

Otáčení regulační matice o 360°: 1,0 mm

Stoupání stavěcí matice: 1,0/10,0 mm

150.3015 100,0 260

PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ DÉLKY ŘEMENŮ
RIELAEMESSGE

Přístroj k měření délky řemenů

• Pro spolehlivé měření klínových řemenů a klínových 
žebrových řemenů

• Rychlá a jednoduchá manipulace
• Spolehlivé hodnoty měření
• Jednoduchá a rychlá manipulace
• umělá hmota

Oblasti použití: Profily klínových řemenů AVP10, AVP13, 
AVX13 a klínové žebrové řemeny s profilem PK

Rozsah měření

mm

460.2505 500-2500 654

ULOŽENÍ VENTILÁTORŮ
LFTLAG

Klíč na stavěcí matice se zářezy ložisek ventilátorů, pro 
vozidla Volvo, se 4 čepy

• Ideálně vhodné k demontáži stavěcích matic se zářezy 
ventilátorových ložisek

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: Ventilátorová ložiska Volvo FM12

460.0950 73,0 60,0 54 48,0 4 6,0 780

OTÁČKOMĚRY
DRHZHLMSSR

Fotoelektronický otáčkoměr

• ruční digitální laserový měřicí přístroj
• k bezdotykovému měření rychlosti otáčení/otáček
• LED displej 18 mm
• automatické ukládání do paměti: poslední naměřená hodnota/
max. a min. hodnota

• cílový bod laserového paprsku pro přesnou vizualizaci místa 
měření

• bezkontaktní měření otáček s pomocí přiložených odrazových 
značek

Technické údaje:
Rozsah měření: 2,5 - 99.999 U/min

Vzdálenost při měření: 50–500 mm

Rozlišení: 0,1 ot./min. do 999,9, 1 ot./min. od 1 000

Přesnost měření: 0,05% +/- 1

Napájení proudem: 3x1,5 V AAA (není součástí dodávky)

Rozměry: 185x73x37mm

Provozní teplota: 0 / + 50 °C

455.0130 Fotoelektronický otáčkoměr 415
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Příslušenství:

455.0131 Proužky z reflexní pásky, 200x12 mm, 
balení 3 ks 1

STAHOVACÍ NÁŘADÍ
ABZIEWERK

Stahovací vložka

• ke stažení vnitřních kroužků zásuvných ložisek z dynam, 
motorových dílů a dalších dílů stroje

• speciální nástrojářská ocel

670.0221 5-32 135 60 17 M14x1,5 x 130 1,40

Univerzální stahovák kotoučového kola vačkového 
hřídele, dvouramenný

• se čtyřmi speciálními háky na pětipaprsková a šestipaprsková 
kola

• vhodné pro všechny modely VAG
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

670.0211 130 44 2,5 M14x1,5 
x 55 17 4 9 20 15 900

Univerzální stahovák, dvouramenný

• u háků lze nastavit hloubku upnutí
• nezávislé přitlačení háků
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

620.5201 6-100 70/85 1,5 M10 x 105 12 2,5 4,5 8,5 23 0,40

620.5202 10-
140

85/ 
120 3,5 M14x1,5 x 

130 17 3,5 5 10 31 0,90

620.5203 15-
140

125/ 
155 4,5 M14x1,5 x 

200 17 3,5 5 10 31 1,10

Univerzální dvouramenný stahovák s úzkými háky

• u háků lze nastavit hloubku upnutí
• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• nezávislé přitlačení háků
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

620.5301 6-100 70/85 1 M10 x 105 12 2,5 4,5 8,5 11 0,40

620.5302 15-
140

125/ 
155 2 M14x1,5 x 

200 17 3,5 5 11 12 1,00

Univerzální stahovák řemenic, dvouramenný

• na drážkované řemenice
• stahovací ramena s pojistkou
• upínací třmen tlačí háky pevně k sobě
• eliminace rizika sklouznutí
• nízké prostorové požadavky díky kompaktnímu provedení
• vhodný pro práci na zabudovaném a vymontovaném motoru
• speciální nástrojářská ocel

150.3170 40-165 30 M12 x 75 17 10 9 18 35 1,60

Univerzální stahovák řemenic, tříramenný

• ke stažení řemenic bez jejich poškození
• univerzální použití pro více průměrů a různé rozteče otvorů
• nízké prostorové požadavky díky kompaktnímu provedení
• vhodný pro práci na zabudovaném a vymontovaném motoru
• speciální nástrojářská ocel

150.3130 90 30 M16x1,5 x 75 24 10 6 11 12 900

Univerzální stahovák řemenic, tříramenný

• ke stažení řemenic bez jejich poškození
• univerzální použití pro více průměrů a různé rozteče otvorů
• nízké prostorové požadavky díky kompaktnímu provedení
• vhodný pro práci na zabudovaném a vymontovaném motoru
• speciální nástrojářská ocel

150.3194 30-60 30 M14x1,5 x 75 19 10 6 11 11 745

Souprava univerzálního stahováku na řemenice s 
hydraulickým válcem

• ideálně vhodné k odborné demontáži řemenic klikových 
hřídelí

• hydraulický válec bez problémů stáhne řemenici klikové 
hřídele

• mimořádně pevné provedení
• variabilní demontážní příruba
• vhodné na řemenice se 4 a 5 otvory
• ideálně vhodné na nákladní automobily
• speciální nástrojářská ocel

460.0635 4 dílná Souprava univerzálního stahováku 
na řemenice s hydraulickým válcem 7,84

Balení osahuje:

460.0636 Hydraulický válec 3,66

460.0637 Demontážní příruba, Ø 159 mm 3,02

460.0638 Přítlačný díl, 40,0 mm 0,29

460.0639 Nástavec, 90,0 mm 0,87
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Hydraulická ruční pumpa

• jednostupňové
• přestavovací ventil pro dopředný a zpětný chod
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• provozní tlak max. 700 bar

640.0010 3/8" - 18 NPT 585 133 119 2,62 9,00

Pneumatické hydraulické čerpadlo

• pohon stlačeným vzduchem
• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• provozní tlak max. 700 bar
• využitelný objem nádoby 2 081cm³ = 2,081 l
• čerpané množství na jeden zdvih: 
  0,8 l/min. při tlaku 200 bar 
0,1 l/min. při tlaku 700 bar

640.0020 3/8" - 18 NPT 255 130 200 11,00

STETOSKOPY
STETHO

Stetoskop pro mechaniky

• velmi flexibilní
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlá a přesná diagnóza závady podle zvuku
• ocelová špička

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1645 1120,0 200

Stetoskop pro mechaniky, elektronický

• velmi flexibilní
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlá a přesná diagnóza závady podle zvuku
• včetně 9V blokové baterie
• ocelová špička

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: Zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1410 1160,0 190,0 100

Elektronický profesionální stetoskop

• k profesionální diagnostice poruch
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlé, zcela jasné a jednoznačné výsledky zkoušek na 
zvukové bázi

• obsahuje 6 nezávislých snímačů, které lze namontovat 
například na podlahu vozu nebo do motorového prostoru

• snadné přiřazení zdroje poruchy podle barevně kódovaných 
kabelů a tabulky barev na krabici

• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1695 18 
dílná Elektronický profesionální stetoskop 2,50

Balení osahuje:

150.1695-1 Sluchátka 350

150.1695-2 Zesilovač se spínačem pro výběr barvy 115

150.1695-3 Stetoskop, ruční přístroj 165

150.1695-4 Upínací pásky, balení 8 ks 9

150.1695-5 Snímač 10

150.1695-6 Kabelové svorky s barevným kódováním, 6dílná sada 755

Ultrazvukový přístroj k vyhledávání netěsností

• akustická lokalizace netěsností u karoserií
• přijímač se vede podél vnějšího povrchu karoserie
• usnadňuje nalezení příčiny hluku od větru nebo průniku vody
• v praktickém pouzdře k uschování

150.1690 Ultrazvukový přístroj k vyhledávání netěsností 460
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NÁŘADÍ K ŘEZÁNÍ A ODDĚLOVÁNÍ VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ
TRENNABGA

Pneumatická přímá minirozbrušovačka SlimPOWER, 
krátká

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pro tavné kotouče s max. Ø 50,4 x 1,1 x 9,56 mm
• pro hrubovací brusné kotouče s max. Ø 59,0 x 4,0 x 9,56 mm
• ideální k uvolňování opotřebovaných nebo zrezivělých spojů
• nastavitelný štít proti jiskrám
• k práci na obtížně přístupných místech
• dlouhá životnost
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Upnutí nástroje: 9,6 mm

Výkon: 220 Watt

Volnoběžné otáčky: 19000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 3,7 m/s²

Hladina akustického výkonu: 95,4 dbA

Hladina zvukového tlaku: 84,4 dbA

Spotřeba vzduchu: 283 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5550 60,0 125,0 400

Výkonný tenký řezací brusný kotouč

• přesný a čistý řez
• bez nutnosti odstranění otřepů
• velmi krátké doby řezání
• nižší zatížení stroje
• jakostní ocel Inox

515.5056 30600 50,0 10 1,1 50 650

Pneumatická přímá minirozbrušovačka SlimPOWER

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pro tavné kotouče s max. Ø 75,0 x 1,35 x 9,56 mm
• ideální k uvolňování opotřebovaných nebo zrezivělých spojů
• pevný štít proti jiskrám
• k práci na obtížně přístupných místech
• dlouhá životnost
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Upnutí nástroje: 9,6 mm

Výkon: 220 Watt

Volnoběžné otáčky: 18000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 2,8 m/s²

Hladina akustického výkonu: 98,7 dbA

Hladina zvukového tlaku: 87,7 dbA

Spotřeba vzduchu: 283 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5555 50,0 230,0 500

Pneumatická minirozbrušovačka SlimPOWER, dlouhá

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pro tavné kotouče s max. Ø 75,0 x 1,35 x 9,56 mm
• ideální k uvolňování opotřebovaných nebo zrezivělých spojů
• pevný štít proti jiskrám
• k práci na obtížně přístupných místech
• dlouhá životnost
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Upnutí nástroje: 9,6 mm

Výkon: 220 Watt

Volnoběžné otáčky: 18000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 3,2 m/s²

Hladina akustického výkonu: 98,4 dbA

Hladina zvukového tlaku: 87,4 dbA

Spotřeba vzduchu: 283 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5560 50,0 275,0 700

Výkonný tenký řezací brusný kotouč

• přesný a čistý řez
• bez nutnosti odstranění otřepů
• velmi krátké doby řezání
• nižší zatížení stroje
• jakostní ocel Inox

515.5057 20100 75,0 10 1,5 50 710

Pneumatická přímá rozbrušovačka

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• s praktickým přepínačem (doleva/doprava)
• pro tavné kotouče s max. Ø 100 x 1,0 x 10 mm
• ideální k uvolňování opotřebovaných nebo zrezivělých spojů
• nastavitelný štít proti jiskrám
• k práci na obtížně přístupných místech
• dlouhá životnost
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• regulace otáček regulačním kolečkem
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Volnoběžné otáčky: 15000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 5,8 m/s²

Hladina akustického výkonu: 104,8 dbA

Hladina zvukového tlaku: 93,8 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

Náhradní

tavný kotouč

515.5475 60,0 345,0 337.2010 1,41
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Výkonný tenký řezací brusný kotouč

• přesný a čistý řez
• bez nutnosti odstranění otřepů
• velmi krátké doby řezání
• nižší zatížení stroje
• jakostní ocel Inox

Ideální použití na velmi tenké materiály do 2,5 mm, ocel 
na nářadí, plech, tenkostěnné trubky a profily všech tvarů. 
Vhodné pro zámečnické dílny, karosárny, montáž sanitárního 
zařízení a topení, klempířské práce, závody na zpracování 
plechů, truhlářské práce, tesařské práce, pokrývačské práce, 
zpracování kovů a všechny provozovny motorových vozidel.

337.2010 15250 100,0 16,0 1,6 25 1,20

Pneumatické sekací kladivo Vibro-Impact

• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s ergonomickým tvarem
• univerzálně vhodné pro práce na výfucích
• s plynulou regulací počtu nárazů
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• ultralehký plášť z robustního 2K platu

Technické údaje:
Upnutí dláta: 10,2 mm

Počet nárazů: 2 200 úderů/min.

Vibrační zrychlení: < 11,55 m/s²

Hladina akustického výkonu: 100 dbA

Hladina zvukového tlaku: 100 dbA

Spotřeba vzduchu: 114 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" 

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.3881 292,0 2,17

Dělicí dláto na výfuky Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzálně vhodné pro práce na výfucích
• speciálně tvarované čepele umožňují odborné oddělení 
výfukové trubky, kterou je potřeba vyměnit (vnitřní nebo 
vnější), od trubky, která zůstává, aniž by došlo k jejímu 
poškození

• otočný
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.3962 Vnitřní trubka 23,0 215,0 190

515.3963 Vnější trubka 23,0 215,0 190

Souprava dlát Vibro-Impact

• k uvolnění zrezivělých šroubových spojů a konstrukčních částí
• vytlučení a vyražení šetrné k materiálu
• vibrace se přenášejí přímo na šroubové spoje
• nástavec na úderový trn jako geniální podpěra při každém 
stahování

• k upnutí šestihrannými a kulatými 10 mm stroji
• včetně adaptéru přítlačné desky pro vyražení ložisek, 
objímek, vložek

Pozor: použití výhradně v kombinaci s pneumatickým sekacím 
kladivem

515.3885 4 dílná Souprava dlát Vibro-Impact 774

Balení osahuje:

515.3886 Uvolňovač spojovací tyče řízení pro 
pneumatický sekáč, 110 mm 138

515.3887 Kladivo pneumatického sekáče, 110 mm 148

515.3888 Uvolňovací adaptér pro pneumatický sekáč, 130 mm 159

515.3889 Uvolňovací trn pro pneumatický sekáč, 100x25x12 mm 190

Souprava pneumatického sekacího kladiva Vibro-Impact

• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s ergonomickým tvarem
• použití v průmyslovém prostředí
• účinné a šetrné uvolnění šroubových spojů
• s plynulou regulací počtu nárazů
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť z robustního 2K platu

515.3880 6 dílná Souprava pneumatického sekacího 
kladiva Vibro-Impact 5,70

Balení osahuje:

515.3881 Pneumatické sekací kladivo 2,17

515.3882 Držák k pneumatickému sekacímu kladivu 1,55

515.3886 Uvolňovač spojovací tyče řízení pro pneumatický sekáč, 110 mm 0,14

515.3887 Kladivo pneumatického sekáče, 110 mm 0,15

515.3888 Uvolňovací adaptér pro pneumatický sekáč, 130 mm 0,16

515.3889 Uvolňovací trn pro pneumatický sekáč, 100x25x12 mm 0,19

Uvolňovač kulových kloubů Vibro-Impact

• uvolnění kulatého kloubu s použitím vibrací
• vhodné například pro spojovací kuželová sedla u těles ložisek 
kol a příčných ramen

• adaptér pro pneumatický sekáč (10 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• speciální nástrojářská ocel

515.3884 68,0 40,0 130,0 Ø 10 mm 340
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INDUKČNÍ HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE
INDHEIZ

Souprava indukční horkovzdušné pistole

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

Technické údaje:
Výkon: 1500 Watt

500.8420 4 dílná Souprava indukční horkovzdušné 
pistole 3,30

Balení osahuje:

500.8420-1 Indukční horkovzdušná pistole 1,83

500.8432 Indukční cívka, 19 mm, standardní délka 0,05

500.8433 Indukční cívka, 22 mm, standardní délka 0,05

500.8450 Indukční cívka, standardní délka 0,06

Souprava indukční horkovzdušné pistole

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

Technické údaje:
Výkon: 1500 Watt

Provozní Napětí: 230V

Délka Kabelu: 2,3

500.8430 9 dílná Souprava indukční horkovzdušné 
pistole 2,15

Technické údaje:

Balení osahuje:

500.8420-1 Indukční horkovzdušná pistole 1,83

500.8431 Indukční cívka, 15 mm, standardní délka 0,05

500.8432 Indukční cívka, 19 mm, standardní délka 0,05

500.8433 Indukční cívka, 22 mm, standardní délka 0,05

500.8434 Indukční cívka, 26 mm, standardní délka 0,05

500.8435 Indukční cívka, 32 mm, standardní délka 0,06

500.8436 Indukční cívka, 38 mm, standardní délka 0,07

500.8450 Indukční cívka, standardní délka 0,06

500.8445 Indukční cívka, tvarovatelná, univerzální 0,04

Souprava indukční horkovzdušné pistole MASTER

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

Technické údaje:
Výkon: 1500 Watt

500.8415 12 
dílná

Souprava indukční horkovzdušné 
pistole MASTER 3,88

Balení osahuje:

500.8420-1 Indukční horkovzdušná pistole 1,83

500.8431 Indukční cívka, 15 mm, standardní délka 0,05

500.8432 Indukční cívka, 19 mm, standardní délka 0,05

500.8433 Indukční cívka, 22 mm, standardní délka 0,05

500.8434 Indukční cívka, 26 mm, standardní délka 0,05

500.8435 Indukční cívka, 32 mm, standardní délka 0,06

500.8436 Indukční cívka, 38 mm, standardní délka 0,07

500.8423 Indukční cívka, 22 mm, extra dlouhá 0,08

500.8424 Indukční cívka, 26 mm, extra dlouhá 0,08

500.8450 Indukční cívka, standardní délka 0,06

500.8445 Indukční cívka, tvarovatelná, univerzální 0,04

500.8440 Indukční polštář 0,18

Standardní indukční cívka

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)
• vhodné k použití společně s indukční horkovzdušnou pistolí 
500.8420-1

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

500.8431 15 220,0 48

500.8432 19 220,0 53

500.8433 22 220,0 54

500.8434 26 220,0 54

500.8435 32 220,0 64

500.8436 38 220,0 70

500.8437 45 220,0 77

Indukční cívka, extra dlouhá

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)
• extra dlouhé
• vhodné k použití společně s indukční horkovzdušnou pistolí 
500.8420-1

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

500.8421 15 330,0 50

500.8422 19 330,0 72

500.8423 22 330,0 76

500.8424 26 330,0 81

500.8425 32 330,0 84

500.8426 38 330,0 88

500.8427 45 330,0 96



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i175

Indukční polštář

• materiál odolný proti vysokým teplotám
• šetrné k lakovaným povrchům
• plochý a flexibilní povrch
• snadná manipulace
• vhodné k použití společně s indukční horkovzdušnou pistolí 
500.8420-1

Oblasti použití: odstranění nálepek, typových štítků, 
emblémů, ozdobných proužků, lepených fólií a malých 
ozdobných lišt z lakovaných povrchů

500.8440 100 x 100 260,0 175

Tvárná indukční cívka

• vytvarované, extra dlouhé provedení, max. 330 mm
• optimální pro hloubkovou práci
• vhodné k použití společně s indukční horkovzdušnou pistolí 
500.8420-1

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

500.8445 595,0 42

Indukční cívka

• flexibilní jako lano
• optimální pro hloubkovou práci
• dobré přizpůsobení konstrukčnímu dílu
• vhodné k použití společně s indukční horkovzdušnou pistolí 
500.8420-1

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

500.8450 800,0 62

ZKOUŠEČKY TEPLOTY
TEMPPRUE

Termografická kamera s UV lampou

• kompaktní termografická kamera pro použití ve stavebnictví, 
elektrotechnice, strojírenství, automobilovém průmyslu, atd.

• spolehlivé měření teplot a ukládání obrazu a dat pro 
vyhotovení zprávy

• získání přesných dat i z bezpečné vzdálenosti
• barevný displej pro spolehlivé vyhodnocení a analýzu 
teplotních stavů

• s laserovým křížem pro přesné nastavení polohy
• tři volitelné barevné palety pro znázornění obrazu: železo, 
duha, šedá

• volitelné jednotky měření: stupně Celsia nebo Fahrenheita
• integrovaná LED světla pro práci na tmavých místech
• integrovaná UV světla ideální pro identifikaci netěsností v 
systému chlazení a klimatizace

• nastavení automatického vypínání
• nastavení data a času pro přesný záznam dat
• integrované rozhraní Micro USB
• zapínač a vypínač slouží také k ochraně kamery
• včetně 3 baterií AA
• v pevném umělohmotném kufříku
• K výměně ložiskových pouzder podélných ramen a příčných 
ramen na přední a zadní nápravě

Přednosti:
• přesně měření teplot
• zpráva s výsledky a integrovanými obrázky
• rychlá diagnostika závad
• bezpečnost a větší odstup při práci

Obsah balení:
• Základní přístroj
• Paměťová karta Micro SD 2 GB
• Sada baterií 3xAA

Technické údaje:
• Přesnost: ±1,5 % nebo 1,5 °C
• Rozsah měření: -30° až +650 °C (-22°F až 1202°F) 
• Emisivita: 4 přednastavené hodnoty, možnost uživatelského 
nastavení v rozsahu od ε 0,10 do 1,00

• Poměr vzdálenosti k cíli (E:M): 30:1
• Přesnost měřené hodnoty: 0,1°C/°F
• Reakční doba: >125 ms
• Spektrální rozsah: 8 až 14 µm
• Laser: laserový kříž vymezuje oblast měření teploty
• Snímač: technologie IR-EX™ (integrovaný snímač IR-Array s 
čidlem CMOS)

• Rozlišení obrazu (V x Š): 16 384 pixelů (128x128)
• Sledovací úhel (V x Š): 30,0°
• Maximální teplota: 650 °C
• Tepelná citlivost: 150 mK
• Obnovovací frekvence: < 9 Hz
• Barevné palety: 3 (železo, duha, šedá)
• Formát ukládání obrázků: obraz ve formátu Bitmap (BMP) s 
teplotou a emisivitou

• Obrazovka: barevná TFT obrazovka 1,77" (rozlišení 128x160 
pixelů)

• Baterie: 3xAA
• Provoz na baterie s laserem a světlem: 12 hodin
• Paměť: karta Micro SD 2 GB
• Provozní teplota: 0 až 50 °C

150.3220 Termografická kamera s UV lampou 300

Infračervený teploměr

• laserová měřicí pistole pro bezkontaktní měření teploty
• mimořádně vhodná k použití v průmyslu, stavebnictví, u 
motorových vozidel, v chemickém průmyslu a kontrole 
potravin

• laserový měřicí paprsek s červeným měřicím bodem
• osvětlený displej
• digitální LCD displej
• funkce automatického vypnutí
• včetně 9V blokové baterie
• pevné umělohmotné tělo

Oblasti použití: točivé motory, obtížně přístupná místa, 
kapaliny, vodiče pod napětím, topná, plynová a klimatizační 
zařízení, chladicí systémy, zahřáté kotoučové brzdy, agresivní 
chemické látky a potraviny

Technické údaje:
Přepínací: °C / °F

Rozsah měření: -20°C - 500°C

Režim přepínání pro spektrální rozsah: 0,85 - 0,90 - 0,95 µm

Výstupní výkon, max.: 1mW

Napájení proudem: 9V bloková baterie

150.3040 Infračervený teploměr 135
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ZAŘÍZENÍ NA MOČOVINU
HARN

Servisní klíč na močovinu, pro filtry a nádrže AdBlue®

• k montáži a demontáži víka na filtračním prvku močoviny
• ideální pro filtrační prvek ukrytý mezi nádrží s močovinou a 
dávkovacím ventilem

• možnost momentově přesného utažení 23 Nm
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: nákladní vozidla Mercedes, např. nový 
Actros, Atego, Axor, Econic 

* AdBlue® je registrovaná známka VDA německého svazu 
automobilového průmyslu VDA e.V.

550.1289 3/8" 45,5 65,0 250

Refraktometr – optické zařízení k testování elektrolytu, 
nemrznoucích kapalin a aditiv AdBlue®

• k rychlé a přesné kontrole obsahu kyseliny v elektrolytu a 
nemrznoucí kapaliny a přísad AdBlue®

• vhodné také na chladicí vodu a vodu do ostřikovačů
• nastavitelný okulár s pryžovou kontaktní plochou
• s automatickou kompenzací teploty (ATC)
• možné použití také při okolní teplotě pod 10 °C
• funkce korekce naměřené hodnoty bimetalem
• vysoce kvalitní provedení z hliníku
• dobrý odečet hodnot díky ostrým dělicím linkám
• dodatečná kalibrovatelnost
• včetně kalibrovacího šroubováku a pipety
• v praktickém umělohmotném pouzdře

*AdBlue® je registrovaná známka VDA německého svazu 
automobilového průmyslu VDA e.V.

Technické údaje:
Elektrolyt: hustota kyseliny (rozsah měření 1,1 až 1,3 kg/l)

Chladicí kapalina na bázi propylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření -25 až -50 °C)

Chladicí kapalina na bázi etylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření -25 °C až -50 °C)

Voda do ostřikovačů: Nemrznoucí kapalina (rozsah měření -10 až -40 °C)

Pro přísady adblue® (vra): obsah močoviny (rozsah měření 30 až 35 %)

550.1285 40,0 160,0 40 x 13 480

Zkoušečka koncentrace, pro močovinu

• Ke kontrole obsahu močoviny v roztoku močoviny
• snadné použití: nasátí, odečet hodnoty, vypuštění
• Vnitřní díly se musí po použití vyčistit destilovanou vodou
• včetně nasávacího měchu
• Přesné výsledky bez ohledu na teplotu čidla
• Jednoznačný výsledek („v pořádku“ nebo „není v pořádku“)

Oblasti použití: Vznětové motory s roztokem močoviny pro 
úpravu emisí

460.5305 Zkoušečka koncentrace, pro močovinu 157

Ruční pístové čerpadlo s klikou, pro roztoky močoviny

• Na roztoky močoviny
• Tělo čerpadla ze speciální umělé hmoty
• vitonová těsnění
• použití se sudy o objemu 60 a 220 l
• k plnění odměrek, nádob se stupnicemi, kanystrů, atd.

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 350,00

150.9560 2" BSP 600-900 805

Pístové čerpadlo, pro roztoky močoviny

• Na roztoky močoviny
• Tělo čerpadla ze speciální umělé hmoty
• Flexibilní čerpací hadice
• použití se sudy o objemu 200 a 220 l
• k plnění odměrek, nádob se stupnicemi, kanystrů, atd.

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 500,00

Výkon v l/min: 20,0 l/min

460.5310 G2" a 980-1200 1,32

Technické údaje:

Průtokoměr pro roztoky močoviny

• Vhodné k měření průtočného množství roztoku močoviny
• Použití společně s mobilní čerpací stanicí na močovinu 
(460.5315)

• Zaznamenávání průtočného množství 10–90 l/min.
• přesnost ±0,5%

Technické údaje:
Výkon v l/min: 20,0 l/min

460.5316 1" 334

Ruční odsávací a plnicí čerpadlo AdBlue®

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování roztoků 
močoviny

• vhodné na přísady AdBlue®*
• mechanický pojistný ventil pro zamezení vylití roztoku 
močoviny

• bezproblémové zpětné odsátí znečištěného roztoku močoviny
• stupnice s dílky
• Viton® těsnění
• robustní provedení z PP

*AdBlue® je registrovaná známka VDA německého svazu 
automobilového průmyslu VDA e.V.

Vnitřní průměr

hadice v mm

460.2513 1,5 9,5 12,5 410,0 540,0 640

Mobilní čerpací stanice na roztoky močoviny

• Na roztoky močoviny
• K odbornému skladování roztoků močoviny
• Jednoduché naplnění nádrže na roztok močoviny přímo na 
vozidle elektronickým čerpadlem

• Čerpací pistole pro perfektní dávkování velikosti náplně
• Rotační čerpadlo
• Výstupní část z jakostní oceli
• Pro provoz na 12 V
• Hadice z EPDM
• Čerpací stanici je možné optimálně rozšířit průtokoměrem 
460.5316 (není součástí dodávky)

Technické údaje:
Výkon v l/min: 20,0 l/min

460.5315 75 4 18,45



Inovace jsou 
  naším cílem!

A
F
T
E
R

M
A

R
K

E
T

Pomocí naší databáze speciálního nářadí Toolfinder, která vychází z informací 
organizace Autodata®, vám pomůžeme najít správné nářadí k seřízení motoru 
pro vaši práci:

- přímo podle OE čísla
- podle vybraného vozidla
- podle identifikačního čísla motoru.

VAŠE POTŘEBY,
 NAŠE ŘEŠENÍ!

AUDI | BMW | CHRYSLER | CITROËN | FIAT | FORD | GM | HONDA | LEXUS | MAZDA | 
MERCEDES | MITSUBISHI | MORRIS | NISSAN | OPEL | PEUGEOT | RENAULT | TOYOTA | 

TRIUMPH | VOLKSWAGEN AUDI GROUP | VOLVO

O
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SPRÁVNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ PRO KAŽDÉ 
POUŽITÍ!
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UVOLŇOVACÍ NÁŘADÍ NA KABELOVÉ SPOJKY
LEITUNDENTRIEG

Souprava uvolňovacích svorek na kabelové spojky, pro 
spojovací zásuvky pružinových uzávěrů CLIC

• k montáži a demontáži obtížně rozpojitelných spojovacích 
zásuvek pružinových uzávěrů CLIC u palivového vedení, 
vedení klimatizací, vzduchových vedení a hydraulického 
vedení

• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení vedení
• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů a stavebních strojů

• pro téměř všechny spojovací zásuvky u evropských, asijských 
a amerických vozidel

• vhodné na spojky v metrické i palcové soustavě
• speciální umělá hmota

115.1089 7 
dílná

6,35 (1/4“) - 7,9 (5/16“) - 9,5 (3/8“) - 
12,7 (1/2“) - 15,9 (5/8“) - 19,0 (3/4“) 

- 22,2 (7/8“)
90

Balení osahuje:

115.1261 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 1/4" 1

115.1262 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 5/16" 1

115.1263 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 3/8" 1

115.1264 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 1/2" 5

115.1265 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 5/8" 7

115.1266 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 3/4" 8

115.1267 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 7/8" 9

Souprava nářadí k demontáži spojovacích zásuvky 
pružinových uzávěrů CLIC

• k demontáži obtížně rozpojitelných spojovacích zásuvek 
pružinových uzávěrů CLIC u palivového vedení, vedení 
klimatizací, vzduchových vedení a hydraulického vedení

• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení vedení
• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů a stavebních strojů

• pro téměř všechny spojovací zásuvky u evropských, asijských 
a amerických vozidel

• vhodné na spojky v metrické i palcové soustavě
• hliník

115.1285 7 
dílná

7,9 (5/16“) - 9,5 (3/8“) - 12,7 (1/2“) - 
15,9 (5/8“) - 19,0 (3/4“) - 22,2 (7/8“) 250

Balení osahuje:

115.1274 Uvolňovač s nůžkami, hliníková zlatá, 5/16" 35

115.1275 Uvolňovač s nůžkami, hliníková modrá, 3/8" 36

115.1276 Uvolňovač s nůžkami, hliníková žlutá, 1/2" 36

115.1277 Uvolňovač s nůžkami, hliníková zelená, 5/8" 41

115.1278 Uvolňovač s nůžkami, hliníková černá, 3/4" 42

115.1279 Uvolňovač s nůžkami, hliníková červená, 7/8" 43

115.1282 Souprava náhradních pryžových kroužků pro 
uvolňovací kroužek, 6dílná 1

Souprava uvolňovacích svorek na kabelové spojky 
MASTER, pro spojovací zásuvky pružinových uzávěrů CLIC

• k montáži a demontáži obtížně rozpojitelných spojovacích 
zásuvek pružinových uzávěrů CLIC u palivového vedení, 
vedení klimatizací, vzduchových vedení a hydraulického 
vedení

• bez poškození zásuvných spojek, palivového vedení a 
palivových hadiček

• rychlé a snadné rozpojení palivového vedení
• ideální použití u osobních automobilů, dodávek, 
velkoprostorových limuzín, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů a stavebních strojů

• pro téměř všechny spojovací zásuvky u evropských, asijských 
a amerických vozidel

• vhodné na spojky v metrické i palcové soustavě
• speciální umělá hmota

Oblasti použití: Vedení klimatizací, palivová vedení, 
vzduchová vedení a hydraulická vedení

115.1260 22 
dílná

Souprava uvolňovacích svorek 
na kabelové spojky MASTER, pro 
spojovací zásuvky pružinových 
uzávěrů CLIC

1,00

Balení osahuje:

115.1261 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 1/4" 1

115.1262 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 5/16" 1

115.1263 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 3/8" 1

115.1264 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 1/2" 5

115.1265 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 5/8" 7

115.1266 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 3/4" 8

115.1267 Umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 7/8" 9

115.1268 Otevřená uvolňovací svorka, 5/16" 37

115.1269 Uvolňovač s bubínkem a pružinou, červený, 3/8" 12

115.1270 Uvolňovač s bubínkem a pružinou, modrý, 1/2" 13

115.1271 Uvolňovač s bubínkem a pružinou, černý, 5/8" 12

115.1272 Uvolňovač s bubínkem a pružinou, bílý, 3/4" 12

115.1273 Uvolňovač se dvěma nůžkami, 5/16"x3/8" 54

115.1274 Uvolňovač s nůžkami, hliníková zlatá, 5/16" 35

115.1275 Uvolňovač s nůžkami, hliníková modrá, 3/8" 36

115.1276 Uvolňovač s nůžkami, hliníková žlutá, 1/2" 36

115.1277 Uvolňovač s nůžkami, hliníková zelená, 5/8" 41

115.1278 Uvolňovač s nůžkami, hliníková černá, 3/4" 42

115.1279 Uvolňovač s nůžkami, hliníková červená, 7/8" 43

115.1280 Uvolňovač s pákou, otevřený, ocel, 5/16" 84

115.1281 Uvolňovač čepů unášeče kloubu, kovový, černý 15

115.1282 Souprava náhradních pryžových kroužků pro 
uvolňovací kroužek, 6dílná 1

TEPLOMĚRY
THERMO

Tyčový teploměr

• vhodné ke kontrole předepsané teploty proudu vzduchu u 
vzduchového vedení

• také ke kontrole teploty vody
• dlouhá a úzká měřicí stopka
• lístek se stupnicí s dílky v °C a °F

150.1963 210,0 0 - 200 0 - 400 27

Digitální tyčový teploměr

• vhodné ke kontrole předepsané teploty proudu vzduchu u 
vzduchového vedení

• také ke kontrole teploty vody
• dlouhá a úzká měřicí stopka
• dobrá čitelnost
• včetně 9V blokové baterie
• funkce „Hold“
• LCD displej

150.1968 125,5 -50 - +150 145
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Termografická kamera s UV lampou

• kompaktní termografická kamera pro použití ve stavebnictví, 
elektrotechnice, strojírenství, automobilovém průmyslu, atd.

• spolehlivé měření teplot a ukládání obrazu a dat pro 
vyhotovení zprávy

• získání přesných dat i z bezpečné vzdálenosti
• barevný displej pro spolehlivé vyhodnocení a analýzu 
teplotních stavů

• s laserovým křížem pro přesné nastavení polohy
• tři volitelné barevné palety pro znázornění obrazu: železo, 
duha, šedá

• volitelné jednotky měření: stupně Celsia nebo Fahrenheita
• integrovaná LED světla pro práci na tmavých místech
• integrovaná UV světla ideální pro identifikaci netěsností v 
systému chlazení a klimatizace

• nastavení automatického vypínání
• nastavení data a času pro přesný záznam dat
• integrované rozhraní Micro USB
• zapínač a vypínač slouží také k ochraně kamery
• včetně 3 baterií AA
• v pevném umělohmotném kufříku
• K výměně ložiskových pouzder podélných ramen a příčných 
ramen na přední a zadní nápravě

Přednosti:
• přesně měření teplot
• zpráva s výsledky a integrovanými obrázky
• rychlá diagnostika závad
• bezpečnost a větší odstup při práci

Obsah balení:
• Základní přístroj
• Paměťová karta Micro SD 2 GB
• Sada baterií 3xAA

Technické údaje:
• Přesnost: ±1,5 % nebo 1,5 °C
• Rozsah měření: -30° až +650 °C (-22°F až 1202°F) 
• Emisivita: 4 přednastavené hodnoty, možnost uživatelského 
nastavení v rozsahu od ε 0,10 do 1,00

• Poměr vzdálenosti k cíli (E:M): 30:1
• Přesnost měřené hodnoty: 0,1°C/°F
• Reakční doba: >125 ms
• Spektrální rozsah: 8 až 14 µm
• Laser: laserový kříž vymezuje oblast měření teploty
• Snímač: technologie IR-EX™ (integrovaný snímač IR-Array s 
čidlem CMOS)

• Rozlišení obrazu (V x Š): 16 384 pixelů (128x128)
• Sledovací úhel (V x Š): 30,0°
• Maximální teplota: 650 °C
• Tepelná citlivost: 150 mK
• Obnovovací frekvence: < 9 Hz
• Barevné palety: 3 (železo, duha, šedá)
• Formát ukládání obrázků: obraz ve formátu Bitmap (BMP) s 
teplotou a emisivitou

• Obrazovka: barevná TFT obrazovka 1,77" (rozlišení 128x160 
pixelů)

• Baterie: 3xAA
• Provoz na baterie s laserem a světlem: 12 hodin
• Paměť: karta Micro SD 2 GB
• Provozní teplota: 0 až 50 °C

150.3220 185,0 54,0 104,0 300

UV LAMPY PRO VYHLEDÁVÁNÍ NETĚSNOSTÍ
UVLECKLAMP

Flexibilní inspekční tyčová UV lampa

• ideální pro práci bez možnosti připojení k síti
• LED UV svítilna
• pružné tělo
• lokalizace netěsností v klimatizačních zařízeních
• spona na náprsní kapsu
• doba svícení asi 60 hodin
• tělo odolné proti nárazům

550.1165 7,5 450,0 550.1167 150

Souprava kapesní UV lampy pro vyhledávání netěsností

• bezdrátové provedení
• LED UV svítilna
• mimořádně velký světelný výkon
• ideální k lokalizaci netěsností v klimatizačních zařízeních
• možné vyhledání místa úniku i z bezprostřední vzdálenosti
• včetně UV brýlí
• kompatibilní se všemi běžně prodávanými aditivy pro 
vyhledávání netěsností

• včetně 3 baterií AAA
• tělo odolné proti nárazům

550.1190 2 dílná Souprava kapesní UV lampy pro 
vyhledávání netěsností 400

Balení osahuje:

550.1191 Akumulátorová UV lampa pro vyhledávání netěsností 150

550.1182 UV brýle 42

Infračervený teploměr

• laserová měřicí pistole pro bezkontaktní měření teploty
• mimořádně vhodná k použití v průmyslu, stavebnictví, u 
motorových vozidel, v chemickém průmyslu a kontrole 
potravin

• laserový měřicí paprsek s červeným měřicím bodem
• osvětlený displej
• digitální LCD displej
• funkce automatického vypnutí
• včetně 9V blokové baterie
• pevné umělohmotné tělo

Oblasti použití: točivé motory, obtížně přístupná místa, 
kapaliny, vodiče pod napětím, topná, plynová a klimatizační 
zařízení, chladicí systémy, zahřáté kotoučové brzdy, agresivní 
chemické látky a potraviny

Technické údaje:
Přepínací: °C / °F

Rozsah měření: -20°C - 500°C

Emisní faktor: nastaveno pevně na 0,95

Výstupní výkon, max.: 1mW

Napájení proudem: 9V bloková baterie

150.3040 Infračervený teploměr 135
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Souprava UV lampy pro vyhledávání netěsností

• UV lampa
• mimořádně velký světelný výkon
• ideální k lokalizaci netěsností v klimatizačních zařízeních
• možné vyhledání místa úniku i z bezprostřední vzdálenosti
• otočná hlava
• vlastní napájení krokodýlkovými svorkami z 12 V baterie
• dlouhý kabel pro flexibilní použití
• včetně UV brýlí
• kompatibilní se všemi běžně prodávanými aditivy pro 
vyhledávání netěsností

• tělo odolné proti nárazům

550.1180 2 dílná Souprava UV lampy pro vyhledávání 
netěsností 460

Balení osahuje:

550.1181 UV lampa pro vyhledávání netěsností 360

550.1182 UV brýle 42

ZKOUŠEČKY KOMPRESORŮ
KOMPRPRF

Nářadí k diagnostice klimatizací

• ideální k rychlé diagnostice a k téměř kompletní výměně oleje 
v klimatizačních jednotkách

• snadná manipulace
• rychlé přizpůsobení diagnostického nářadí na klimatizační 
jednotky

• integrovaný filtr pro zachycení cizích předmětů ve skle
• diagnostika v klidovém stavu, vizuální kontrola přítomnosti 
vody, cizích předmětů a kvality oleje klimatizační jednotky

• vyprázdnění klimatizačního plynu přes nízkotlakou stranu
• v pevném umělohmotném kufříku

550.1195 3 dílná Nářadí k diagnostice klimatizací 3,00

Balení osahuje:

550.1196 Základní přístroj s transparentním tělem 1,10

550.1197 Nízkotlaké vedení 0,56

550.1198 Vysokotlaké vedení 0,27

PŘÍSTROJE K VYHLEDÁVÁNÍ NETĚSNOSTÍ
LECKSUCH

Přístroj k vyhledávání netěsností u klimatizačních 
zařízení

• ideální k lokalizaci netěsností v klimatizačních zařízeních
• určení koncentrace chladiva v okolním vzduchu
• reaguje na R134a, R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, 
R502, R404a, R125, AZ-50, HP62 a MP39

• bez křížové citlivosti při výskytu jiných plynů a proudění 
vzduchu

• flexibilní hrdlo snímače z jakostní oceli (355 mm) pro práci i 
na obtížně přístupných místech

• optické a akustické upozornění při zjištění netěsnosti
• nastavitelná citlivost
• velikost detekce netěsnosti do 5 g/rok
• doba aktivace asi 10 sekund
• životnost čidla asi 100 hodin
• tělo odolné proti nárazům
• včetně 2 baterií D
• včetně náhradního čidla

550.1192 229,0 65,0 65,0 550.1194 560

Přístroj k vyhledávání netěsností, pro hořlavé plyny

• Ideální k vyhledání směsného plynu při vyhledávání 
netěsností u klimatizačních zařízení

• Identifikace hořlavých a nehořlavých plynů, jako jsou, např., 
butan, chlor, benzin, etanol, vodík, atd.

• Flexibilní hrdlo snímače (393 mm) pro práci i na obtížně 
přístupných místech

• optické a akustické upozornění při zjištění netěsnosti
• nastavitelná citlivost
• Maximální citlivost 50–1000 ppm
• Doba aktivace asi 60 sekund
• Životnost čidla asi 2000 hodin
• tělo odolné proti nárazům
• Včetně 2 baterií C
• Včetně zkušební baňky pro netěsná místa
• v pevném umělohmotném kufříku

550.1454 270,0 50,0 65,0 550.1458 550.1459 495

Souprava k vyhledání míst úniku formovacích plynů

• Ideálně vhodné k rychlému a spolehlivému vyhledání 
netěsností v okruhu chladiva

• Směsný plyn vycházející v místě úniku ven je možné 
lokalizovat elektronickým přístrojem pro vyhledávání 
netěsností

• Plyn šetrný k životnímu prostřední – není jedovatý, korozivní, 
ani hořlavý

• Tvoří ho z 95 % dusík, z 5 % vodík
• Kombinované vyhledání netěsnosti a kontrola tlakotěsnosti se 
skutečnými poměry tlaků v zařízení

• Směsný plyn váže případné zbytky vlhkosti v zařízení
• Včetně redukčního ventilu, tlakové nádoby, manometru, 
hadice

Oblasti použití: Klimatizační jednotky s chladivem R134A

550.1410 8 dílná Souprava k vyhledání míst úniku 
formovacích plynů 4,47

Balení osahuje:

550.1421 Tlakové lahve 1,39

550.1422 Redukční ventil pro tlakové lahve 0,89

550.1423 Tlakoměr s odpojovacím ventilem 0,38

550.1424 Hadice, 1,5 m 0,17

550.1426 Adaptér pro redukční ventil 0,11

550.1427 Servisní přípojka, červená 0,13

550.1428 Adaptér pro manometr 0,11

NÁŘADÍ NA KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
KLIMAWERK

Řehtačkový klíč na chladicí a klimatizační techniku 4v1, 
s přepínáním

• pro velikosti 3/16“, 1/4", 5/16“ + 3/8“
• přepínání doleva–doprava
• speciální nástrojářská ocel

130.0122 22,0 22,0 140,0 120

Řehtačka na chladicí a klimatizační techniku 5v1, s 
přepínáním

• Na čtyřhrany 1/4“ + 5/16“ na řehtačkové hlavě s přepínačem
• Na čtyřhrany 8,5, 3/8“ + 13,0 mm na řehtačkové rukojeti
• K ovládání uzavíracích ventilů
• s možností přepínání
• slitina chromu a vanadu

130.0222 30,0 25,0 157,0 120
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Souprava nástrčných klíčů na chladicí a klimatizační 
techniku

• velikosti v metrické soustavě
• Vhodná na všechny uzavírací ventily
• Ideální sestavitelná souprava pro oblast chladicí a 
klimatizační techniky

• Velikosti 1/4“ + 5/16“ na řehtačkové hlavě
• Velikosti 8,5 + 13,0 mm, 3/8“ na rukojeti řehtačky
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

130.0300 19 dílná Souprava nástrčných klíčů na 
chladicí a klimatizační techniku 865

1 x                1/4“ - 5/16“ - 8,5 - 3/8“ - 13 mm

10 x         

1/4“: 3,4 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 

10 mm - 1/4“ 

3 x  1/4“: 7 - 8 - 10 mm

1 x                 1/4“

1 x 1/4“

1 x 125 mm

1 x 150 mm

1 x 

Momentové nářadí k zašroubování ventilů, 0,25 Ncm, 
dlouhé

• ideální na krátké nebo dlouhé ventilové vložky s pryžovým 
těsněním

• zamezuje přetočení, resp. silnému stlačení pryžového těsnění
• při dosažení točivého momentu rukojeť slyšitelně a citelně 
přeskočí

• vhodné také k otáčení hlavic klíčů
• rukojeť z jednosložkového materiálu

150.2029 0,25 120,0 50

Souprava nástrčných ořechů s bitem na šrouby s 
pětihvězdou a čelním otvorem

• pětihvězda s čelním otvorem
• k montáži a demontáži pojistných šroubů teplotních čidel a 
snímačů množství nasávaného vzduchu

• kompatibilní s moderními systémy vstřikování vznětových 
motorů (jednotka čerpadlo-tryska, čerpadlo-vedení-tryska, 
Common Rail), například se vstřikovacími systémy Bosch

• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• k ručnímu ovládání
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu
• včetně nástrčné kolejnice

Oblasti použití: Řídicí jednotky, dynama, měřiče hmotnosti 
vzduchu, vnější zrcátka, zásuvná čerpadla u systémů 
čerpadlo-vedení-tryska (i u vozidel Mercedes Atego a Actros), 
upínací šrouby zámků u dveří vozidel Volkswagen, Audi, 
Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo, atd.

911.1470 7 dílná TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - 
TS30 - TS40 160

Souprava bitů pro šrouby s pětihvězdou s čelním 
otvorem

• pětihvězda s čelním otvorem
• k montáži a demontáži pojistných šroubů teplotních čidel a 
snímačů množství nasávaného vzduchu

• kompatibilní s moderními systémy vstřikování vznětových 
motorů (jednotka čerpadlo-tryska, čerpadlo-vedení-tryska, 
Common Rail), například se vstřikovacími systémy Bosch

• s pohonem vnějším šestihranem podle norem DIN 3126 / ISO 
1173 - E 6,3

• k ruční práci a pro elektrické šroubováky
• nástrčný ořech s bitovým adaptérem 1/4"
• ideálně vhodné na šroubové spoje v řemeslné oblasti a v 
průmyslu

• poniklováno
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: řídicí jednotky, dynama, měřiče hmotnosti 
vzduchu, vnější zrcátka, zásuvná čerpadla u systémů 
čerpadlo-vedení-tryska, upínací šrouby zámků dveří vozidel 
Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, 
Volvo, atd.

911.1480 8 dílná TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - 
TS30 - TS40 50
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TĚSNICÍ KROUŽKY
DICHTRINGE

O-kroužky, pro klimatizace HNBR

• podle normy DIN 3771
• z HNBR: určeno speciálně na klimatizační vedení
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0260 225 dílná O-kroužky, pro klimatizace HNBR 120

20 x                         3,0x1,0 mm / DIN 3771

20 x                    4,0x1,0 mm / DIN 3771

20 x   4,5x2,0 mm / DIN 3771

20 x   5,0x2,0 mm / DIN 3771

20 x   6,0x2,0 mm / DIN 3771

20 x   6,0x2,5 mm / DIN 3771

20 x   6,0x3,0 mm / DIN 3771

20 x   7,0x2,0 mm / DIN 3771

20 x   8,0x2,0 mm / DIN 3771

5 x   9,0x2,0 mm / DIN 3771

5 x 10,0x2,0 mm / DIN 3771

5 x 12,0x3,0 mm / DIN 3771

5 x 13,0x3,0 mm / DIN 3771

5 x 14,0x2,5 mm / DIN 3771

5 x 17,0x2,5 mm / DIN 3771

5 x 18,0x4,0 mm / DIN 3771

5 x 20,0x2,0 mm / DIN 3771

5 x 22,0x2,0 mm / DIN 3771

O-kroužky, pro klimatizace HNBR

• z HNBR: určeno speciálně na klimatizační vedení
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0340 270 dílná O-kroužky, pro klimatizace HNBR 150

20 x                         5,29x1,78 mm

20 x                    6,07x1,78 mm

20 x   6,80x1,90 mm

20 x   7,65x1,78 mm

40 x   7,80x1,90 mm

20 x   8,80x1,90 mm

20 x 10,00x2,00 mm

15 x 10,70x2,62 mm

15 x 11,00x2,00 mm

15 x 11,00x1,78 mm

15 x 12,90x2,00 mm

10 x 13,90x1,78 mm

10 x 14,00x2,00 mm

10 x 17,00x1,78 mm

10 x 17,00x2,00 mm

10 x 17,00x3,53 mm

      

NÁŘADÍ S HÁČKEM NA TĚSNICÍ KROUŽKY
DICHTHAKENWERK

Souprava nářadí s háčky

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• speciální nástrojářská ocel

550.1040 2 dílná Souprava nářadí s háčky 30

Balení osahuje:

550.1041 Nářadí s háčkem, 90°, krátké / 180° krátké, 
zahnuté 11

550.1042 Nářadí s háčkem, 45° dlouhé, 90° dlouhé 11

Souprava nářadí s háky a magenty

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• s teleskopickým magnetickým nástavcem a vyměnitelným 
háčkem

• úložný prostor v rukojeti pro různé nástavce
• speciální nástrojářská ocel

550.1080 6 dílná Souprava nářadí s háky a magenty 70

Balení osahuje:

550.1081 Základní přístroj 35

550.1082 Teleskopický nástavec s magnetem, 90–390 mm 13

550.1083 Nástavec s háčkem, rovný, 75 mm 5

550.1084 Nástavec s háčkem, 90°, 75 mm 5

550.1085 Nástavec s háčkem, 120°, 75 mm 5

550.1086 Nástavec s háčkem, prohnutý do boku, 75 mm 5

Nářadí k demontáži těsnicích kroužků

• srpovitý tvar
• k demontáži těsnicích kroužků
• dlouhá životnost díky tvrzené pákové vložce
• univerzální použití
• rukojeť z jednosložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

550.1060 300,0 195,0 85,0 12,0 380
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Souprava nářadí s háčky

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

550.1045 4 dílná Souprava nářadí s háčky 120

Balení osahuje:

550.1046 Hákové nářadí, rovné 27

550.1047 Hákové nářadí, zalomené o 45° 27

550.1048 Hákové nářadí, zalomené o 90° 27

550.1049 Hákové nářadí, zahnuté o 135° 27

Souprava hákového nářadí Master

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• speciální nástrojářská ocel

550.1070 9 dílná Souprava hákového nářadí Master 680

Balení osahuje:

550.1046 Hákové nářadí, rovné 27

550.1047 Hákové nářadí, zalomené o 45° 27

550.1048 Hákové nářadí, zalomené o 90° 27

550.1049 Hákové nářadí, zahnuté o 135° 27

550.1071 Hákové nářadí, velké, rovné 91

550.1072 Hákové nářadí, velké, zalomené o 90° 105

550.1073 Hákové nářadí, velké, srpovitý tvar 88

550.1074 Hákové nářadí s T rukojetí, malé, tvar S, 
120 mm 42

550.1075 Hákové nářadí s T rukojetí, velké, tvar S, 
165 mm 96

ZAŘÍZENÍ NA ČIŠTĚNÍ
REINGER

Plasmový čistič vzduchu s ionizační technikou

• odstranění zápachu a dezinfekce interiéru vozidla
• nízká hmotnost, kompaktní rozměry, velké dávky ozónu
• k použití v uzavřeném interiéru vozidla
• automatické vypnutí v režimu odstraňování zápachu po 
uplynutí 60 minut

• automatické vypnutí v režimu dezinfekce zápachu po uplynutí 
30 minut s okamžitým přechodem do režimu odstraňování 
zápachu na 30 minut

• bez chemických přísad – garance vyčištění bez reziduí
• bez stop po čištění na citlivých plochách
• odstranění plísně, bakterií, hub a roztočů
• včetně náhradního HEPA filtru s technologií aktivního uhlí
• jednoduchá obsluha

Technické údaje:
Rozměry: 173x122x49 mm

Materiál akumulátoru: Li-Ion

Akumulátor: 850 mAh

Provozní Napětí: DC 12-24V / AC 100-240V / 50/60 Hz

Spotřeba Proudu: 5 W

Přeměna Ozónu: 5 mg/h

Hustota negativních iontů: 3 000 000 částic/cm²

Pokrytí: 15m²

550.1183 550.1199 550.1189 360

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA V AUTOBUSECH
BUSKLIMA

Magnetické klíče

• Rychlá a jednoduchá změna magnetických ventilů na ruční 
ventily

• Možnost testování na magnetických ventilech
• Usnadnění vyhledání vadného ventilu
• Velmi kompaktní rozměry
• Snadná manipulace a jednoduché použití
• Praktická velikost

Oblasti použití: Např. k otevření okruhu kompresoru u 
klimatizačních zařízení v autobusech

550.1331 MVOC-10 10,0 41,0 41,0 84

550.1332 MVOC-15 15,0 41,0 41,0 81

550.1333 MVOC-18 18,0 41,0 41,0 13

Magnetické miniklíče

• Rychlá a jednoduchá změna magnetických ventilů na ruční 
ventily

• Možnost testování na magnetických ventilech
• Usnadnění vyhledání vadného ventilu
• Velmi kompaktní rozměry
• Snadná manipulace a jednoduché použití
• Praktická velikost

Oblasti použití: Např. k otevření okruhu kompresoru u 
klimatizačních zařízení v autobusech

Vnější

průměr

v mm

550.1334 MVOC-16 5,0 27,0 16,0 13
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STAHOVÁKY AKUMULÁTOROVÝCH SVOREK PÓLŮ
POKLABZ

Univerzální dvouramenný stahovák kabelových svorek a 
ramen stěračů

• dvouramenný
• Ideálně vhodné ke stažení bateriových svorek a ramének 
stěračů

• s otočnou páčkou
• s konickým šroubem pro rovnoměrné rozložení upínací síly
• odtahovací háky s automatickým centrováním
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

700.1190 15 32 1,2 M8 x 50 2,5 9 10,5 11 300

Univerzální stahovák kabelových svorek, dvouramenný

• dvouramenný
• ideálně vhodný ke stažení bateriových svorek
• nezávislé přitlačení háků
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• se šroubem
• robustní háky
• speciální nástrojářská ocel

620.3101 10-60 40 1 M8x85 10 1 5 12 8 160

620.3102 10-70 44/74 1,2 M8x85 10 1 5 12 8 200

620.3103 10-90 84 2 M10x105 12 1,8 10 20 12 340

Univerzální dvouramenný stahovák kabelových svorek a 
ramen stěračů

• dvouramenný
• Ideálně vhodné ke stažení bateriových svorek a ramének 
stěračů

• s otočnou páčkou
• nezávislé přitlačení háků
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• se šroubem
• robustní háky
• speciální nástrojářská ocel

700.1164 10-60 40 0,5 M10 x 60 2,6 5,5 12,8 10,0 145

700.1165 10-60 60 0,5 M10 x 80 3,7 5,8 12,4 10,1 173

700.1166 10-70 80 0,5 M10 x 100 4,0 9,2 16,8 14,0 245

Stahovák bateriových svorek, tříramenný, s otočnou 
páčkou

• tříramenný
• ideálně vhodný ke stažení bateriových svorek
• s otočnou páčkou
• nezávislé přitlačení háků
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• se šroubem
• robustní háky
• speciální nástrojářská ocel

700.1167 10-60 40 0,75 M10 x 60 2,3 5,5 12,3 10,0 181

700.1168 10-60 60 1,0 M10 x 80 3,0 5,5 12,5 10,0 215

700.1169 10-70 80 1,0 M10 x 100 3,0 8,0 15,2 14,1 323

ČIŠTĚNÍ AKUMULÁTOROVÝCH SVOREK PÓLŮ
POLKLREI

Kartáč k čištění pólů baterií a svorek

• k odstranění koroze na kontaktech a usazenin z kyselin na 
bateriových pólech a svorkách

• k vnitřnímu a vnějšímu čištění pólů
• vylepšení funkce kontaktů
• minimalizace sklonu k problémům při startování
• vnější průměr kartáče 20 mm
• vnitřní průměr kartáče 18 mm
• kovové štětiny
• umělohmotné tělo

700.1197 120,0 64

Křížová frézka k čištění pólů baterií a svorek

• k frézování koroze na kontaktech a usazenin z kyselin na 
bateriových pólech a svorkách

• k vnitřnímu a vnějšímu čištění pólů
• vylepšení funkce kontaktů
• minimalizace sklonu k problémům při startování
• konická frézovací vložka z oceli
• základní tělo z odlitku z lehkého kovu

700.1195 Křížová frézka k čištění pólů baterií a svorek 150
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NÁŘADÍ NA BATERIOVÉ ZÁTKY
BASTWKZ

Ovládací páka na bateriové zátky

• k zašroubování a vyšroubování bateriových zátek bez jejich 
poškození

• speciální profil s drážkou pro bateriové zátky
• univerzální použití i při nízké konstrukční výšce
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

550.1681 14,5 x 1,7 95,0 72

Páka na bateriové zátky s T-rukojetí

• k zašroubování a vyšroubování bateriových zátek bez jejich 
poškození

• speciální profil s drážkou pro bateriové zátky
• univerzální použití i při nízké konstrukční výšce
• s T-rukojetí
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

550.1682 14,5 x 1,7 95,0 62

Kliky na závěrné šrouby, s klikou

• K zašroubování a vyšroubování bateriových zátek a 
odvzdušňovacích závěrných šroubů na chladičích bez 
poškození

• speciální křížový profil
• univerzální použití i při nízké konstrukční výšce
• s otočnou páčkou
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

550.1686 1,3 12,0 13,0 90,0 87

Kliky na závěrné šrouby, s klikou

• K zašroubování a vyšroubování bateriových zátek a 
odvzdušňovacích závěrných šroubů na chladičích bez 
poškození

• speciální křížový profil
• univerzální použití i při nízké konstrukční výšce
• s otočnou páčkou
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

550.1687 1,8 12,0 13,0 90,0 87

PLNĚNÍ ČLÁNKŮ BATERIÍ
BAZEBEF

Souprava odměrek

• sestava praktických odměrek různých velikostí
• všestranné možnosti použití
• průhledné
• pevné
• dílky stupnice v červené základové barvě
• odolné proti oleji, benzinu a kyselinám
• s madlem a výlevkou
• PE (polyetylén)

Stupnice: L / ml, Cups, Oz, Quart

150.9205 3 dílná 250 - 500 - 1.000 ml 227

Souprava trychtýřů

• sestava praktických trychtýřů různých velikostí
• všestranné možnosti použití
• červená
• pevné
• odolné proti oleji, benzinu a kyselinám
• závěsná spona pro pohodlné použití
• HDPE (vysokotlaký polypropylen)

150.9240 5 dílná Ø 50 - Ø 75 - Ø 95 - Ø 115 - Ø 
150 mm 251

Odsávací a plnicí měch

• Ideální pomůcka k naplnění a odčerpání brzdové kapaliny a 
elektrolytu bez rozlití 

• Vhodné na brzdové kapaliny, elektrolyty a destilovanou vodu 
• odolné proti oleji, benzinu a kyselinám
• S pryžovou hlavou a pryžovou trubkou 
• speciální umělá hmota

160.0738 245,0 130,0 92

Lahev plničky bateriových článků

• ideální pomůcka k naplnění bez rozlití
• vhodné na bateriové kyseliny a destilovanou vodu
• odolné proti kyselinám
• s pružnou pryžovou trubkou
• speciální umělá hmota

550.1701 1 l 300

Automatická plnička bateriových článků, 2 l

• ideální pomůcka k naplnění bez rozlití
• automatické zastavení při dosažení optimálního stavu 
naplnění

• s automatickým uzavřením
• integrovaný speciální ventil v hlavě lahve pro automatické 
vypnutí přívodu při dosažení požadované hladiny naplnění

• vhodné na bateriové kyseliny a destilovanou vodu
• odolné proti kyselinám
• speciální umělá hmota

550.1683 2 l 300
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Přečerpávací minipumpa

• ideální pomůcka k přelití v nouzových případech
• vhodné na bateriové kyseliny, paliva, oleje a destilovanou 
vodu

• připevnění hadice k balonovému zvedáku pomocí přiložených 
hadicových spon

• speciální umělá hmota

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1665 8,0 2 x 900 320

Přečerpávací pumpa

• ideální pomůcka ke snadnému přečerpání a odčerpání
• Vhodné na bateriové kyseliny, nemrznoucích kapaliny, paliva, 
oleje a destilovanou vodu

• odolné proti kyselinám
• s vysoce kvalitním tělem čerpadla a zesílenou rukojetí
• pomocí pryžové hadice se západkou možná přeměna na 
vzduchové čerpadlo

• včetně pryžových hadic a zmenšovacího dílu
• speciální umělá hmota

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1660 12,0 2 x 1.300 465

MADLA NA PŘENÁŠENÍ BATERIÍ
BATRAG

Madlo na přenášení baterií

• pro snadné upevnění a přenesení běžných baterií
• upínací čelisti s pryžovou vrstvou
• svorka s nastavitelnou velikostí
• ergonomické rozložení hmotnosti
• s gumovou rukojetí

700.1196 120 - 190 560

UDRŽOVACÍ NAPÁJENÍ KABELÁŽE VOZIDLA
BORDNETZ

Zkoušečka napětí kabeláže vozidla, 12 V, OBD II

• napájí elektricky vozidlo během výměny baterie, aby zůstala 
zachována různá nastavení, například kódy rádií, paměť 
sedadel, atd.

• zamezuje ztrátě dat z palubní elektroniky během výměny 
baterie

• připojení bateriové startovací pomůcky přes zdířku OBD II a 
přípojku cigaretového zapalovače

• kontrolka připravenosti testuje a signalizuje spolehlivé 
vytvoření spojení

550.1705 2300 200

Obd zařízení na udržení napětí palubní sítě

• napájí elektricky vozidlo během výměny baterie, aby zůstala 
zachována různá nastavení, například kódy rádií, paměť 
sedadel, atd.

• zamezuje ztrátě dat z palubní elektroniky během výměny 
baterie

• připojení k externí baterii přes zdířku OBD II a krokodýlkové 
svorky

• kontrolka připravenosti testuje a signalizuje spolehlivé 
vytvoření spojení

550.1706 5000 350

Zkoušečka napětí kabeláže vozidla, 12 V

• napájí elektricky vozidlo během výměny baterie, aby zůstala 
zachována různá nastavení, například kódy rádií, paměť 
sedadel, atd.

• zamezuje ztrátě dat z palubní elektroniky během výměny 
baterie

• možnost dvojího připojení přes přípojku cigaretového 
zapalovače nebo bateriové svorky

• včetně ochrany proti přepětí na výstupu
• akustické upozornění na napěťové špičky
• upozornění při záměně polarity
• kontrolka připravenosti testuje a signalizuje spolehlivé 
vytvoření spojení

550.1723 3600 540

ZKOUŠEČKA ELEKTROLYTU BATERIÍ
BATSAETEST

Kyselinoměr, pro elektrolyt baterií

• ke kontrole obsahu kyseliny v elektrolytu baterie
• snadné použití: nasátí, odečet hodnoty, vypuštění
• délka skleněného válce 11 cm
• včetně nasávacího měchu
• s hustoměrem – přímý odečet hustoty kyseliny

550.1680 280,0 107
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Refraktometr – optický zkušební přístroj pro elektrolyty a 
mrazuvzdorné kapaliny

• k rychlé a přesné kontrole obsahu kyseliny v elektrolytu a 
nemrznoucí kapaliny

• vhodné také na chladicí vodu a vodu do ostřikovačů
• nastavitelný okulár s pryžovou kontaktní plochou
• s automatickou kompenzací teploty (ATC)
• možné použití také při okolní teplotě pod 10 °C
• funkce korekce naměřené hodnoty bimetalem
• vysoce kvalitní provedení z hliníku
• dobrý odečet hodnot díky ostrým dělicím linkám
• dodatečná kalibrovatelnost
• včetně kalibrovacího šroubováku a pipety
• v praktickém umělohmotném pouzdře

Technické údaje:
Elektrolyt: hustota kyseliny (rozsah měření 1,1 až 1,4 kg/l)

Chladicí kapalina na bázi propylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření 0 °C až +50 °C)

Chladicí kapalina na bázi etylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření 0 °C až -50 °C)

Voda do ostřikovačů: Nemrznoucí kapalina (rozsah měření 0 °C až -40 °C)

550.1290 40,0 149,0 40 x 13 630

Refraktometr – optické zařízení k testování elektrolytu, 
nemrznoucích kapalin a aditiv AdBlue®

• k rychlé a přesné kontrole obsahu kyseliny v elektrolytu a 
nemrznoucí kapaliny a přísad AdBlue®

• vhodné také na chladicí vodu a vodu do ostřikovačů
• nastavitelný okulár s pryžovou kontaktní plochou
• s automatickou kompenzací teploty (ATC)
• možné použití také při okolní teplotě pod 10 °C
• funkce korekce naměřené hodnoty bimetalem
• vysoce kvalitní provedení z hliníku
• dobrý odečet hodnot díky ostrým dělicím linkám
• dodatečná kalibrovatelnost
• včetně kalibrovacího šroubováku a pipety
• v praktickém umělohmotném pouzdře

*AdBlue® je registrovaná známka VDA německého svazu 
automobilového průmyslu VDA e.V.

Technické údaje:
Elektrolyt: hustota kyseliny (rozsah měření 1,1 až 1,3 kg/l)

Chladicí kapalina na bázi propylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření -25 až -50 °C)

Chladicí kapalina na bázi etylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření -25 °C až -50 °C)

Voda do ostřikovačů: Nemrznoucí kapalina (rozsah měření -10 až -40 °C)

Pro přísady adblue® (vra): obsah močoviny (rozsah měření 30 až 35 %)

550.1285 40,0 160,0 40 x 13 480

MULTIMETRY
MULTIME

Digitální multimeter včetně zkušebních hrotů

• speciálně vyvinutý profesionální multimetr pro elektroinstalace 
a elektroniku v motorových a užitkových vozidlech

• Dvoji způsob indikace na LCD displeji – digitální indikace a 
indikace pomocí sloupcového grafu (čárový graf tvořený 32 
segmenty)

• Automatická indikace přetížení a polarity
• S bezpečnostním mechanismem pro V, µA/mA/A – nesprávné 
připojení není možné

• Centrální ovladač s 19 polohami
• Velký LCD displej s 3 a 1/2místnou kontrastní indikací s 
podsvícením 

• indikace stavu nabití na displeji
• s integrovanou skleněnou pojistkou 250mA / 600V, 10A / 
600V – 32 x 6 mm k ochraně elektrického okruhu

• včetně soupravy měřicí kabeláže se zkušebními hroty
• s tlačítkem pro zapnutí a vypnutí a automatickým vypnutím 
podle teploty

• s výklopnou opěrnou nohou s možností dvojího nastavení v 
pryžovém ochranném pouzdře

• pevné umělohmotné tělo

Funkce:
• měření stejnosměrného a střídavého napětí
• měření stejnosměrného a střídavého proudu
• měření odporu
• zkouška diod (se zvukovou signalizací)
• zkouška průchodnosti (se zvukovou signalizací)
• funkce „Data-Hold“
• kontrolka baterie

Technické údaje:
Stejnosměrný proud: 20 μA - 10 A

Stejnosměrné napětí: 200 mV - 600 V

Střídavé napětí: 200 V - 600 V

Měření odporu: 200 Ohm - 2 MOhm

Napájení proudem: 9V bloková baterie

Pojistka S1 (malý proud): 250mA/600V; 10A/600V

Skladovací teplota: -10 °C až +50 °C

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C

150.1495 69,0 138,0 31,0 342

Digitální multimetr včetně zkušebních hrotů a 
krokodýlkových svorek

• Speciálně vyvinutý, vysoce kvalitní multimetr pro 
elektroinstalace a elektroniku v motorových a užitkových 
vozidlech

• Dvoji způsob indikace na LCD displeji – digitální indikace a 
indikace pomocí sloupcového grafu (čárový graf tvořený 32 
segmenty)

• Automatická indikace přetížení a polarity
• S bezpečnostním mechanismem pro V, µA/mA/A – nesprávné 
připojení není možné

• Centrální ovladač s 11 polohami
• automatický výběr rozsahu měření
• Velký LCD displej s 3 a 1/2místnou kontrastní indikací s 
podsvícením 

• S integrovanou skleněnou pojistkou 300mA/600V; 10A/600V 
– 32 x 6 mm k ochraně elektrického okruhu

• Včetně dvojité soupravy měřicí kabeláže se zkušebními hroty 
a krokodýlkovými svorkami

• s výklopnou opěrnou nohou s možností dvojího nastavení v 
pryžovém ochranném pouzdře

• pevné umělohmotné tělo

Funkce:
• Test průchodnosti (s akustickou signalizací)
• Měření teploty
• Test diod (s akustickou signalizací)
• Kapacita
• Měření frekvence
• Funkce „Data-Hold“
• Automatický výběr rozsahu měření

Technické údaje:
Stejnosměrný proud: 326µV - 10A

Střídavý proud: 326µV - 10A

Stejnosměrné napětí: 326 mV - 600 V

Střídavé napětí: 3,26 V - 600 V

Měření odporu: 326 Ohm - 32,6 MOhm

Měření kapacity: 326 nF - 32,6 µF

Měření frekvence: 32,60 - 150kHz

Měření teploty: -55°C ~ 1000°C

Napájení proudem: 9V bloková baterie

Pojistka S1 (malý proud): 300mA/600V

Pojistka S2 (proudová měřicí zdířka): 10A/600V

Skladovací teplota: -10 °C až +50 °C

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C

150.1480 91,0 189,0 31,5 834
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Multimetr se zkušebními hroty, krokodýlkovými svorkami, 
indukční pinzetou a teplotním čidlem

• Speciálně vyvinutý, vysoce kvalitní multimetr pro 
elektroinstalace a elektroniku v motorových a užitkových 
vozidlech

• s doplňkovou funkcí pro měření otáček
• zjištění okamžiku zážehu až u osmiválcových motorů (funkce 
Dwell)

• Dvoji způsob indikace na LCD displeji – digitální indikace a 
indikace pomocí sloupcového grafu (čárový graf tvořený 32 
segmenty)

• Automatická indikace přetížení a polarity
• S bezpečnostním mechanismem pro V, µA/mA/A – nesprávné 
připojení není možné

• centrální ovladač s 23 polohami
• s automatickým nastavením rozsahu
• Velký LCD displej s 3 a 1/2místnou kontrastní indikací s 
podsvícením 

• s integrovanou skleněnou pojistkou 250 V (500 mA) – 20 x 5 
mm k ochraně elektrického okruhu

• včetně soupravy měřicí kabeláže se zkušebními hroty, 
krokodýlkovými svorkami, indukční pinzetou a teplotním 
čidlem

• s tlačítkem pro zapnutí a vypnutí a automatickým vypnutím 
podle teploty

• s výklopnou opěrnou nohou s možností dvojího nastavení v 
pryžovém ochranném pouzdře

• pevné umělohmotné tělo

Funkce:
• měření stejnosměrného a střídavého napětí
• měření stejnosměrného a střídavého proudu
• měření odporu
• funkce „Dwell“
• zkouška diod (se zvukovou signalizací)
• měření otáček
• teplota automatického vypnutí
• měření frekvence
• kontrolka baterie

Technické údaje:
Stejnosměrný proud: 326 µA - 10 A

Střídavý proud: 326 µA - 10 A

Stejnosměrné napětí: 326 mV - 1000 V

Střídavé napětí: 3,26 V - 750 V

Měření odporu: 32–32000 Ohm

Měření frekvence: 32,60 - 200 kHz

Měření otáček: 300 - 12000RPM

Teplota pro přesné měření: 23° C ± 5° C

Napájení proudem: 9V bloková baterie

Pojistka S1 (malý proud): 500mA/350V (20x5mm)

Pojistka S2 (proudová měřicí zdířka): 10A/250V (30x5mm)

Skladovací teplota: -10 °C až +50 °C

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C

Měření teploty: -20 °C až +760 °C

150.2040 91,0 189,0 31,5 500

DIGITÁLNÍ AMPÉRMETRY
DIDAM

Kleště pro digitální měření proudu 200 A 

• díky malému průměru kleští je zaručena vysoká přesnost a 
spolehlivá práce na dosud obtížně přístupných místech

• měření proudu s přesností na 0,01 A až do hodnoty 200 A
• integrovaný multimetr se sloupcovým diagramem – další 
měřicí přístroj je zbytečný

• ideální k lokalizaci skrytých spotřebičů
• velmi dobře čitelný displej
• ideální ke kontrolám stejnosměrného a střídavého proudu
• max. otvor kleští 30,0 mm
• LCD displej
• včetně soupravy měřicí kabeláže se zkušebními hroty
• v praktickém pouzdře k uschování
• stejnosměrný proud

Funkce:
• stejnosměrný proud
• stejnosměrné a střídavé napětí
• odpor
• diodová zkouška
• zkouška průchodnosti
• měření teploty
• funkce „Data-Hold“
• funkce „Peak-Hold“

Technické údaje:
Stejnosměrný proud: 0,01 - 200 A

Střídavý proud: 0,01 - 200 A

Stejnosměrné napětí: 0,1 - 400 V

Střídavé napětí: 0,1- 400 V

Měření odporu: 40–400 Ohm

Teplota pro přesné měření: 23° C ± 5° C

Napájení proudem: 2x AA 1,5V

Skladovací teplota: -10° až +60° C (14° až 140° F) 

Provozní teplota: -10 °C až +50 °C

150.1745 185,0 42,0 30,0 160

Kleště pro digitální měření proudu 600A 

• velmi dobře čitelný displej
• ideální ke kontrolám střídavého proudu
• max. otvor kleští 27,0 mm
• max. průměr měřitelného vodiče 29,0 mm
• Včetně automatického vypnutí po uplynutí asi 15 min.
• LED-displej
• včetně zkušebního hrotu a teploměru
• v praktickém pouzdře k uschování

Funkce:
• stejnosměrné a střídavé napětí
• odpor
• diodová zkouška
• zkouška průchodnosti
• měření teploty
• funkce „Data-Hold“
• funkce „Peak-Hold“

Technické údaje:
Střídavý proud: 200 A, 600 A

Stejnosměrné napětí: 600 V

Střídavé napětí: 600 V

Měření odporu: 2 megaOhm

Teplota pro přesné měření: 23° C ± 5° C

Napájení proudem: 9V bloková baterie

Skladovací teplota: 0° až +50° C (32° až 122° F)

Provozní teplota: -20° až +60° C (30° až 140° F)

150.0925 3 dílná Kleště pro digitální měření proudu 
600A  655

Balení osahuje:

150.0926 Kleště pro digitální měření proudu 600 V 370

150.0927 Souprava zkušebních hrotů, 600 A 75

150.0928 Měřič teploty 20



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i193

Kleště pro digitální měření proudu 1000A 

• velmi dobře čitelný displej
• ideální ke kontrolám stejnosměrného a střídavého proudu
• max. otvor kleští 45,0 mm
• max. průměr měřitelného vodiče 40,0 mm
• Včetně automatického vypnutí po uplynutí asi 15 min.
• LED-displej
• včetně zkušebního hrotu a teploměru
• včetně 3 baterií AAA
• v praktickém pouzdře k uschování

Funkce:
• stejnosměrné a střídavé napětí
• odpor
• diodová zkouška
• zkouška průchodnosti
• měření kapacity
• měření frekvence
• měření frekvence kleštěmi
• měření teploty
• klíčovací poměr
• funkce „Data-Hold“
• funkce „Peak-Hold“

Technické údaje:
Stejnosměrný proud: 400 A, 1000 A

Střídavý proud: 400 A, 1000 A

Stejnosměrné napětí: 1000 V

Střídavé napětí: 700 V

Měření odporu: 40 megaOhm

Měření kapacity: 40 uF

Měření frekvence: 100 kHz

Teplota pro přesné měření: -40 °C / +750 °C

Napájení proudem: 3x AAA baterie 1,5 V

Skladovací teplota: 10° až +50° C (50° až 122° F)

Provozní teplota: 5 °C až +35 °C

150.0929 3 dílná Kleště pro digitální měření proudu 
1000A  480

Balení osahuje:

150.0928 Měřič teploty 20

150.0938 Souprava zkušebních hrotů, 1000 A 65

150.0934 Kleště pro digitální měření proudu 1000A 260

ZKOUŠEČKY BATERIÍ
BATTEST

Zkoušečka baterií 6 + 12 V

• pro 6V a 12V baterie (olověné akumulátory, gelové baterie, 
baterie s mokrými články, MF baterie, VRLA baterie, Ca 
baterie, AGM a baterie s hlubokým cyklem)

• k rychlému a snadnému zjištění kapacity baterie
• s funkcí prověření funkce pro startovací baterie, startéru a 
měření nabíjecího okruhu

• kolébkový přepínač Zap/Vyp
• připojení k baterii přes dvě krokodýlkové svorky s 
umělohmotným pláštěm

• prověření funkčnosti i pod zatížením
• výsledky měření se zobrazí na přesném analogovém měřicím 
přístroji

• stupnice pro různé velikosti a typy baterií
• analogové zobrazení 0–16 V
• vhodné pro startovací baterie od 30 Ah (12 V) a 15 Ah (6 V)
• držák na bateriové svorky na přístroji
• robustní tělo z ocelového plechu

550.1690 100 Ampere 50 Ampere 500

Digitální přístroj k testování baterií, 12 V

• pro 12V baterie (olověné akumulátory, gelové baterie, baterie 
s mokrými články, MF baterie, VRLA baterie, Ca baterie, AGM 
a baterie s hlubokým cyklem)

• k rychlému a snadnému zjištění kapacity baterie
• automatické řízení kompletního průběhu testu po jednom 
stisknutí spouštěcího tlačítka

• připojení k baterii přes dvě krokodýlkové svorky s 
umělohmotným pláštěm

• s funkcí prověření funkce pro startovací baterie, startéru a 
měření nabíjecího okruhu

• prověření funkčnosti i pod zatížením
• výsledky měření se zobrazují na přesném třímístném LCD 
displeji

• výsledek je dostupný na digitálním LCD displeji za 10 sekund
• pro startovací baterie od 30 Ah (12 V)
• držák na krokodýlkové bateriové svorky na přístroji
• robustní tělo z ocelového plechu

550.1685 100 Ampere 500

Digitální přístroj k testování baterií, 12 V

• pro 12V baterie (olověné akumulátory, gelové baterie, baterie 
s mokrými články, MF baterie, VRLA baterie, Ca baterie, AGM 
a baterie s hlubokým cyklem)

• automatické řízení kompletního testu navigací v nabídkách
• k rychlému a snadnému zjištění kapacity baterie s ohledem 
na teplotní kompenzaci

• kontrola stavu baterie, stavu nabití, vnitřního odporu, hodnoty 
proudu při studeném startu

• funkce kontroly startovací baterie
• výsledky měření se zobrazují na přesném LCD displeji
• připojení k baterii přes dvě krokodýlkové svorky s 
umělohmotným pláštěm

• zamezení přetížení baterie v důsledku příliš dlouhého měření
• LCD displej s podsvícením a velmi dobrou čitelností
• kabel o délce 0,45 m pro flexibilní práci
• pryžové opláštění odolné proti odporu

Technické údaje:
Pracovní oblast SAE: 200-900 CCA

Pracovní oblast DIN: 120-550 CCA

Pracovní oblast IEC: 120-550 CCA

Pracovní oblast EN: 200-900 CCA

Pracovní oblast CCA: 200-850 CCA

Rozsah napětí: 7,6-17 V

Provozní teplota: -18 °C až +55 °C

Přesnost měření: +/- 0,5 mΩ

Frekvenční rozsah: 100

550.1648 7,6-17 V 1,00
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Digitální zkoušečka baterií a nabíjecích systémů 12 V

• pro 12V baterie (olověné akumulátory, gelové baterie, baterie 
s mokrými články, MF baterie, VRLA baterie, Ca baterie, AGM 
a baterie s hlubokým cyklem)

• automatické řízení kompletního testu navigací v nabídkách
• k rychlému a snadnému zjištění kapacity baterie s ohledem 
na teplotní kompenzaci

• kontrola stavu baterie, stavu nabití, vnitřního odporu, hodnoty 
proudu při studeném startu

• s funkcí prověření funkce pro startovací baterie, startéru a 
měření nabíjecího okruhu

• výsledky měření se zobrazují na přesném pětimístném LCD 
displeji

• dodatečná indikace výsledků měření barevnými symboly: OK, 
nabíjení a špatné

• připojení k baterii přes dvě krokodýlkové svorky s 
umělohmotným pláštěm

• zamezení přetížení baterie v důsledku příliš dlouhého měření
• LCD displej s podsvícením a velmi dobrou čitelností
• kabel o délce 0,45 m pro flexibilní práci
• pryžové opláštění odolné proti odporu

Technické údaje:
Pracovní oblast SAE: 100-1.400 CCA

Pracovní oblast DIN: 100-800 CCA

Pracovní oblast IEC: 100-800 CCA

Pracovní oblast EN: 100-1.400 CCA

Pracovní oblast CCA: 100-1.400 CCA

Rozsah napětí: 7,6-17 V

Provozní teplota: -18 °C až +55 °C

Přesnost měření: +/- 0,5 mΩ

Frekvenční rozsah: 100

550.1645 7,6-17 V 1,00

Digitální zkoušečka baterií a nabíjecích systémů 12 V, s 
integrovanou tiskárnou

• pro 12V baterie (olověné akumulátory, gelové baterie, baterie 
s mokrými články, MF baterie, VRLA baterie, Ca baterie, AGM 
a baterie s hlubokým cyklem)

• intuitivní ovládání v nabídkách
• integrovaná tepelná tiskárna
• automatické řízení kompletního testu navigací v nabídkách
• k rychlému a snadnému zjištění kapacity baterie s ohledem 
na teplotní kompenzaci

• kontrola stavu baterie, stavu nabití, vnitřního odporu, hodnoty 
proudu při studeném startu

• rychlé a přesné vyhodnocení baterie s tištěným protokolem
• s funkcí prověření funkce pro startovací baterie, startéru a 
měření nabíjecího okruhu

• protokol o provedené zkoušce pro kontrolu informací 
zákazníkem

• připojení k baterii přes dvě krokodýlkové svorky s 
umělohmotným pláštěm

• zamezení přetížení baterie v důsledku příliš dlouhého měření
• digitální displej s podsvícením a velmi dobrou čitelností
• kabel o délce 0,43 m pro flexibilní práci
• včetně role tepelného papíru
• pryžové opláštění odolné proti odporu

Technické údaje:
Pracovní oblast SAE: 50-1.400 CCA

Pracovní oblast DIN: 50-800 CCA

Pracovní oblast IEC: 50-800 CCA

Pracovní oblast EN: 50-1.400 CCA

Pracovní oblast CCA: 50-1.400 CCA

Rozsah napětí: 1,5-17 V

Provozní teplota: -18 °C až +55 °C

Přesnost měření: +/- 0,5 mΩ

Frekvenční rozsah: 100

550.1646 1,5-17 V 550.1647 1,50

Digitální zkoušečka baterií a nabíjecích systémů 12 V / 24 
V, s integrovanou tiskárnou

• Vhodné na 12V baterie (olověné akumulátory, gelové baterie, 
baterie s mokrými články, MF baterie, VRLA baterie, EFB 
baterie, ploché baterie AGM, spirálové baterie AGM a baterie 
s hlubokým cyklem)

• intuitivní ovládání v nabídkách
• integrovaná tepelná tiskárna
• automatické řízení kompletního testu navigací v nabídkách
• k rychlému a snadnému zjištění kapacity baterie s ohledem 
na teplotní kompenzaci

• kontrola stavu baterie, stavu nabití, vnitřního odporu, hodnoty 
proudu při studeném startu

• rychlé a přesné vyhodnocení baterie s tištěným protokolem
• s funkcí prověření funkce pro startovací baterie, startéru a 
měření nabíjecího okruhu

• protokol o provedené zkoušce pro kontrolu informací 
zákazníkem

• připojení k baterii přes dvě krokodýlkové svorky s 
umělohmotným pláštěm

• zamezení přetížení baterie v důsledku příliš dlouhého měření
• digitální displej s podsvícením a velmi dobrou čitelností
• kabel o délce 1,60 m pro flexibilní práci
• Včetně 3 rolí termopapíru, paměťové karty a USB datového 
kabelu

• v praktickém pouzdře k uschování

Technické údaje:
Pracovní oblast SAE: 40-2.000 CCA

Pracovní oblast DIN: 40-2.000 CCA

Pracovní oblast IEC: 40-2.000 CCA

Pracovní oblast EN: 40-2.000 CCA

Pracovní oblast CCA: 40-2.000 CCA

Pracovní oblast CA / MCA: 40-2.000 CCA

Pracovní oblast JIS#: 40-2.000 CCA

Rozsah napětí: 9-36 V

Provozní teplota: 0°C až +55°C

Přesnost měření: +/- 0,5 mΩ

Frekvenční rozsah: 100

550.1649 9-36 V 550.1647 750
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Elektronická přepěťová ochrana

• trvalé potlačení vznikajících napěťových špiček na 
nezávadnou hodnotu a tím ochrana kabeláže vozidla před 
přepětím

• ochrana proti zničení palubní elektroniky při nabíjení 
vestavěné baterie nebo při svařování

• maximální zatížení 200 A (8/20 µs)
• s bezpečnostní ochranou
• vizuální a zvuková signalizace při napěťových špičkách
• ochrana proti přepólování
• připojení k baterii přes dvě krokodýlkové svorky s 
umělohmotným pláštěm

• robustní provedení pro použití v dílnách

150.3045 12/24V 195 480

NABÍJEČKY BATERIÍ
BATLAD

Vysokofrekvenční nabíječka baterií 12V + 24V 
SMARTcharger, 25A/12,5A

• přepínání mezi 12 a 24 V
• navrženo pro trvalé používání – i pro integrované baterie
• olověné akumulátory, gelové baterie, baterie s mokrými 
články, MF baterie, VRLA baterie, Ca baterie, AGM a baterie 
s hlubokým cyklem

• přesné řízení nabíjení mikroprocesorem zamezuje přebíjení 
a po úspěšném procesu nabíjení se nabíječka automaticky 
přepne do udržovacího režimu a zamezí „rozpínání“ nebo 
dokonce „výbuchu“ baterie

• integrovaná funkce Supply pro napájení s demontovanou 
baterií

• dokonalé nabíjení a udržovací nabíjení
• možnost regenerace a záchrany hluboce vybitých baterií
• plně automatický devítistupňový cyklus nabíjení
• s integrovanou ochranou proti přetížení a přepólování – 
zamezení nesprávnému použití

• zachování pulzního nabíjení
• ochrana proti stříkající vodě podle IP20
• s krokodýlkovými svorkami
• s teplotním čidlem pro zohlednění teplotní kompenzace
• třímístný LED displej
• nejnovější technologie splňující nejvyšší nároky
• plášť z polyetylenu odolného proti úderům

Technické údaje:
Rozsah napětí: 220-240V AC, 50/60HZ

Nabíjecí napětí: 14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)

Kapacita baterie: 12V: 75-500Ah - 24V: 45-250Ah

Vedení: H05RN-F 2x1,0 mm²

550.1745 250,0 170,0 75,0 2,00

STARTOVACÍ KABELY
STARTHI

Souprava startovacích kabelů

• kvalitní provedení pro náročnou celodenní práci v dílně
• vhodné pro 12 a 24 V
• ideální pro zážehové a vznětové motory v osobních 
automobilech a užitkových vozidlech

• izolované pevné bateriové svorky pro optimální vodivost
• CCA (hliník s vrstvou mědi)
• praktické přenosné pouzdro pro snadné uschování po použití

Oblasti použití: motocykly, osobní automobily, malé dodávky, 
obytné automobily, čluny, vysokozdvižné vozíky, užitková 
vozidla a zemědělské stroje

Vznětový

cm³

550.1751 16,0 3,0 220 A
DIN 
ISO 

72553
2.500 2.000 1,40

550.1752 25,0 3,5 350 A
DIN 
ISO 

72553
5.500 3.000 2,10

550.1753 35,0 4,5 480 A
DIN 
ISO 

72553
7.000 4.000 3,40

Vznětový

cm³

550.1754 25,0 4,0 350 A
DIN 
ISO 

72553
5.500 3.000 2,40

550.1755 35,0 4,5 490 A
DIN 
ISO 

72553
7.000 4.000 3,40

550.1756 50,0 5,0 1.000 
A

DIN 
ISO 

72553
10.000 5.500 5,30

Souprava startovacích kabelů s ochranou proti přepětí

• ochrana proti přepětí pro trvalé potlačení vznikajících 
napěťových špiček na nezávadnou hodnotu a ochranu 
kabeláže vozidla před přepětím

• kvalitní provedení pro náročnou celodenní práci v dílně
• vhodné pro 12 a 24 V
• ideální pro zážehové a vznětové motory v osobních 
automobilech a užitkových vozidlech

• izolované pevné bateriové svorky pro optimální vodivost
• CCA (hliník s vrstvou mědi)
• praktické přenosné pouzdro pro snadné uschování po použití

Oblasti použití: motocykly, osobní automobily, malé dodávky, 
obytné automobily, čluny, vysokozdvižné vozíky, užitková 
vozidla a zemědělské stroje

Vznětový

cm³

550.1757 16,0 3,0 220 A DIN ISO 
72553

2.500 2.000 1,60

550.1758 25,0 3,5 350 A DIN ISO 
72553

5.500 3.000 2,30

550.1759 35,0 4,5 480 A DIN ISO 
72553

7.000 4.000 3,60



196

STARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ S BATERIÍ NA AKUMULÁTORY
AKBASTA

12V + 24V bateriový booster - mobilní pomocné 
startovací zařízení 1400 A

• ideální pro zážehové a vznětové motory v osobních 
automobilech a dodávkách

• plně izolované bateriové svorky (1 000 A)
• integrovaná elektronická ochrana
• kontrolka stavu nabití s tlačítkem
• zvuková výstraha při změně polarity
• délka kabelu 1,6 m
• robustní průměr kabelu 35 mm²
• bezproudové připojení kabelu k baterii vozidla
• automatická síťová nabíječka a souprava kabelů součástí 
dodávky

• skladování kabelů pohodlně na pouzdře
• pouzdro odolné proti úderům s pogumovanou odkládací 
plochou

Technické údaje:
Baterie: 2 x 12 Volt / 22 Ah

Startovací proud: 1400 / 700 A

Špičkový proud: 4400 / 2200 A

Průměr kabelu v mm²: 35 mm²

Nabíječkou: 12V DC / 4 A

550.1720 405,0 380,0 180,0 550.1721 550.1712 18,00

Nabíječka pro bateriové boostery

• dimenzováno pro nepřetržité použití
• integrované automatické bezpečnostní zapojení
• plášť z polyetylenu odolného proti úderům

550.1721 550.1720 220 - 240 V 24 V / 4 A 439

Nabíjecí kabel pro motorová vozidla

• ke krátkodobému nabíjení
• bez bezpečnostního obvodu
• průměr kabelu 1,6 mm
• délka kabelu 2,0 m
• dvojitá zástrčka

550.1712 → 550.1710 + 550.1720 62

Bateriový booster 12V + 24 V – mobilní, 3 000 A

• ideální pro zážehové a vznětové motory v osobních 
automobilech a dodávkách

• plně izolované bateriové svorky (1 000 A)
• integrovaná elektronická ochrana (pojistka proti napěťovým 
špičkám)

• silný měděný kabel, průměr 75 mm²
• délka kabelu 2,0 m
• inteligentní, plně integrovaná, třístupňová automatická 
nabíječka

• multifunkční displej s barevnými LED pruhy
• inteligentní ochranné zapojení
• ochrana proti přepólování – optická/akustická
• bezproudové připojení kabelu k baterii vozidla
• robustní, pojízdná skříňka s odkládacími přihrádkami na 
kabely

• dodávka včetně nabíjecího kabelu pro motorová vozidla

Technické údaje:
Baterie: 2 x 12 Volt / 50 Ah

Startovací proud: 3000 / 1500 A

Špičkový proud: 7200 / 3400 A

Průměr kabelu v mm²: 75 mm²

550.1725 450,0 300,0 750,0 47,00
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12V + 24V bateriový booster - mobilní pomocné 
startovací zařízení 1700 A

• ideální pro zážehové a vznětové motory v osobních 
automobilech a dodávkách

• plně izolované bateriové svorky (1 000 A)
• integrovaná elektronická ochrana
• tavná pojistka na vnější straně
• kontrolka nabíjení
• zvuková výstraha při změně polarity
• délka kabelu 1,72 m
• robustní průměr kabelu 50 mm²
• bezproudové připojení kabelu k baterii vozidla
• nabíječka, souprava kabelů a pojistky součástí dodávky
• skladování kabelů pohodlně na pouzdře
• tělo odolné proti nárazům

Technické údaje:
Baterie: 2 x 12 Volt / 22 Ah

Startovací proud: 1700/850 A

Špičkový proud: 5000/2500 A

Průměr kabelu v mm²: 50 mm²

Nabíječkou: 12V DC / 4 A

Pojistka: 500 A

550.1820 390,0 410,0 200,0 550.1826 550.1821 550.1812 24,18

12V + 24V bateriový booster – pojízdné pomocné 
startovací zařízení 2340 A

• ideální pro zážehové a vznětové motory v osobních 
automobilech a dodávkách

• plně izolované bateriové svorky (1 000 A)
• integrovaná elektronická ochrana
• tavná pojistka na vnější straně
• kontrolka nabíjení
• zvuková výstraha při změně polarity
• délka kabelu 1,65 m
• robustní průměr kabelu 50 mm²
• bezproudové připojení kabelu k baterii vozidla
• nabíječka a souprava kabelů součástí dodávky
• skladování kabelů pohodlně na pouzdře
• robustní, pojízdné tělo

Technické údaje:
Baterie: 2 x 12 Volt / 25 Ah

Startovací proud: 2340/1170 A

Špičkový proud: 6200/3100 A

Průměr kabelu v mm²: 50 mm²

Nabíječkou: 12V DC / 4 A

550.1825 390,0 535,0 285,0 550.1826 550.1812 24,18

STARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ S BATERIÍ NA KONDENZÁTORY
AKKOSTA

Kondenzátorový booster 12 V / 24 V – mobilní pomocné 
startovací zařízení 4700 A / 3700 A 

• založeno na technice superkondenzátorů
• pomocné startovací zařízení bez baterií
• bez údržby
• neomezené skladování bez nutnosti dobíjení
• ideální pro zážehové a vznětové motory v osobních 
automobilech a dodávkách

• plně izolované bateriové svorky (1 000 A)
• integrovaná elektronická ochrana
• integrovaná automatická pojistka
• kontrolka nabíjení
• zvuková a optická výstraha při změně polarity
• délka kabelu 1,6 m
• robustní průměr kabelu 50 mm²
• bezproudové připojení kabelu k baterii vozidla
• nabíječka a souprava kabelů součástí dodávky
• skladování kabelů pohodlně na pouzdře
• tělo odolné proti nárazům

Technické údaje:
Kondenzátor: 12 Volt / 24 Volt / 3400 FARAD

Startovací proud: 4700/3700 A

Špičkový proud: 20.000/10.000 A

Průměr kabelu v mm²: 50 mm²

Nabíječkou: 12V DC / 3 A

Pojistka: 1 000 A

550.1850 380,0 410,0 160,0 550.1841 550.1842 16,50
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KLÍČOVÉ ZKOUŠEČKY
SCHLTE

Zkoušečka infračervených a vysokofrekvenčních klíčů, 
12 V

• jednoduchá, rychlá a odborná kontrola infračervených a 
rádiových klíčů (433 + 868 MHz)

• klíče by se měly zkontrolovat při každé prohlídce nebo 
údržbě, protože nová baterie ani blikající LED kontrolka 
nejsou zárukou stoprocentní funkčnosti

• jednoduchá manipulace
• výsledek se signalizuje světlem nebo zvukem
• určeno pro 12 V
• včetně 9V blokové baterie
• robustní umělá hmota ABS

150.0999 Zkoušečka infračervených a 
vysokofrekvenčních klíčů, 12 V 320

Detektor k lokalizaci zkratu, zlomeného kabelu a plíživého 
proudu, 12–42 V

• k rychlému, jednoduchému a odbornému vyhledání zkratů, 
defektů na kabelech a povrchového proudu bez nutnosti 
propíchnutí vodiče

• velká úspora času – odstranění obložení, koberců a lišt ve 
vozidle se omezuje jen na to nejnutnější

• odpadá vyvolání zkratů
• ke kontrole kabelových vedení
• k lokalizaci elektrických komponent ve vozidle
• k vyhledání přerušených spínacích okruhů nebo zlomených 
kabelů

• k lokalizaci příčiny velkých ztráta při nabíjení baterií
• k testování a vyhledání spojů s občasným výpadkem 
(„uvolněných kontaktů“)

• vysílač se izolovanými krokodýlkovými svorkami přes 
pojistkovou skříň připojí ke kontrolovanému elektrickému 
obvodu

• přijetí vyslaného signálu přijímačem je signalizováno 
akusticky i směrovou LED kontrolkou

• lokalizace chyby postupem po vodiči
• jestliže přijímač přestane signalizovat příjem signálu, byl 
zjištěn zkrat

• volitelné rozšíření vysílače o sluchátko (díky integrované 
přípojce)

• použití na elektrické obvody od 12 do 42 V
• plynulé nastavení citlivosti vyhledávání
• včetně 2 blokových baterií 9 V
• v umělohmotném pouzdře

150.3075 2 dílná
Detektor k lokalizaci zkratu, 
zlomeného kabelu a plíživého 
proudu, 12–42 V

400

Balení osahuje:

150.3076 Přijímač 200

150.3077 Vysílač s krokodýlkovými svorkami 200

ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ
SPANNPRU

Zkušební lampa 6 - 24 V

• zkušební hrot chráněn čepičkou
• optimální pomůcka k vyhledání zkratů a přerušení 
• se stíněnou krokodýlkovou svorkou
• zkušební hrot z ušlechtilé oceli
• tělo a čepička z mosazi

550.1504 125,0 30

Zkoušečka polarity a napětí, 3–48 V

• univerzální zkoušečka na elektriku a elektroniku motorových 
vozidel – zkouška napětí a polarity

• k vyhledání poruch na elektronických součástkách a 
zamezení poškození v důsledku nesprávných pólů vedení

• dvě kontrolky pro indikaci napětí a polarity
• zkušební hrot s posuvnou mechanikou k napíchnutí kabelu
• se stíněnou krokodýlkovou svorkou
• zkušební hrot a snímací jehla z ušlechtilé oceli

550.1503 140,0 70

Zkoušečka polarity a napětí s ochrannou izolací, 6–400 V

• v souladu s normou DIN ISO 0680
• k profesionálnímu, vícestupňovému zkoušení napětí a polarity
• kontrolky pro indikaci napětí a polarity
• na stejnosměrné a střídavé napětí
• s točivým polem a indikací fází
• stíněné zkušební hroty
• zkušební hrot z ušlechtilé oceli

Technické údaje:
Zobrazení: Světelné diody / LED

Spotřeba proudu: 140 mA

Přípustná doba zapnutí: 30 s

Frekvenční rozsah: 0 - 100 Hz

Třída krytí: IP40

Rozsah střídavého napětí: 6 - 50 - 120 - 230 - 400 V

Rozsah stejnosměrného napětí: 6 - 50 - 120 - 230 - 400 V

550.1501 180

Zkoušečka napětí s ochrannou izolací, dvoupólová, 
50–1000 V

• ověřeno a schváleno podle mezinárodně platné normy
• izolace podle IEC EIN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
• odpovídá požadavkům na elekromagnetickou kompatibilitu 
podle normy DIN EN 61326

• stejnosměrné a střídavé napětí s indikací LED diodou
• otočné pole a indikace fáze na LED displeji
• indikace směru otočného pole (doleva/doprava)
• vědomé vypnutí proudového chrániče 30 mA

Zobrazení: LED/LCD

Spotřeba proudu: 300 mA

Přípustná doba zapnutí: 30 s

Frekvenční rozsah: 0 - 100 Hz

Třída krytí: IP65

Přepěťová kategorie: CAT IV 600 V

CAT III 1000 V

Zkušební napětí: 6 kV

Rozsah střídavého napětí: 120 - 200 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 
- 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 
850 - 900 - 950 - 1000 V

Rozsah stejnosměrného napětí: 120 - 200 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 
- 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 
850 - 900 - 950 - 1000 V

117.4266 Zkoušečka napětí s ochrannou izolací, 
dvoupólová, 50–1000 V 620

Elektronická multifunkční zkoušečka, 6–24 V, s kabelem 
5 m

• ideální zkušební lampa s mnoha zkušebními funkcemi
• s výměnným zkušebním hrotem pro optimální rozšíření o 
běžně prodávané zkušební a testovací komponenty

• rychlá kontrola funkce bez demontáže komponent
• páčkovým přepínačem lze zkušební hrot nastavit na plus 
nebo minus

• vestavěná bimetalová pojistka proti zkratu
• bez opotřebení pojistky při hledání závad
• provedení s vyměnitelným zkušebním hrotem a 
krokodýlkovými svorkami

• okamžitý test průchodnosti vypínačů, relé, diod, pojistek, 
kabelových svazků, atd.

• k provozu elektronických komponent, jako jsou relé, palivová 
čerpadla, motorků spouštěče oken, vypínačů, žárovek, atd.

• k odhalení nesprávného uzemnění
• okamžité určení polarity podle červené/zelené LED indikace
• střídavá zvuková signalizace podle polarity
• zapnutí přívodu proudu stisknutím tlačítka na zkoušečce
• integrovaná bimetalová zkratová ochrana (7,5 A) – bez 
opotřebovávání pojistky při vyhledávání poruch

• kabel se stíněnou krokodýlkovou svorkou a pólovými svorkami
• délka kabelu 5 m
• zkušební hrot z ušlechtilé oceli

Technické údaje:
Délka Kabelu: 5 m

Průměr zkušební přípojky: 4 mm

150.1670 6 - 24 V DC 150.1671 500
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Elektronická multifunkční zkoušečka, 6–24 V, s kabelem 
25 m

• ideální zkušební lampa s mnoha zkušebními funkcemi
• s výměnným zkušebním hrotem pro optimální rozšíření o 
běžně prodávané zkušební a testovací komponenty

• rychlá kontrola funkce bez demontáže komponent
• páčkovým přepínačem lze zkušební hrot nastavit na plus 
nebo minus

• vestavěná bimetalová pojistka proti zkratu
• bez opotřebení pojistky při hledání závad
• provedení s vyměnitelným zkušebním hrotem a 
krokodýlkovými svorkami

• okamžitý test průchodnosti vypínačů, relé, diod, pojistek, 
kabelových svazků, atd.

• k provozu elektronických komponent, jako jsou relé, palivová 
čerpadla, motorků spouštěče oken, vypínačů, žárovek, atd.

• k odhalení nesprávného uzemnění
• okamžité určení polarity podle červené/zelené LED indikace
• střídavá zvuková signalizace podle polarity
• zapnutí přívodu proudu stisknutím tlačítka na zkoušečce
• integrovaná bimetalová zkratová ochrana (7,5 A) – bez 
opotřebovávání pojistky při vyhledávání poruch

• kabel se stíněnou krokodýlkovou svorkou a pólovými svorkami
• délka kabelu 25 m
• zkušební hrot z ušlechtilé oceli

Technické údaje:
Délka Kabelu: 25 m

Průměr zkušební přípojky: 4 mm

150.1655 6 - 24 V DC 150.1671 1,26

DIGITÁLNÍ AMPÉRMETRY
DIDAM

Bezpečnostní ampérmetr 1248V, 20 A

• k rychlému změření stejnosměrného proudu přes zásuvný 
kontakt pojistky s plochým kolíkem přímo na pojistkové 
skříňce se zapnutým nebo vypnutým zapalováním

• ideální ke zjištění spotřeby proudu v klidovém stavu
• během měření proudu je zajištěn měřicí obvod – pojistka se 
zasune z boční strany do testovacího přístroje

• použití na elektrické obvody od 12 V do 48 V při 0,1 až 19,9 A
• vlastní pojistka 20 A
• s velkým LCD displejem 75 mm

150.3096 Mini 900,0 48 20 70

150.3095 Standard 900,0 48 20 100

Kleště pro digitální měření proudu 200 A 

• díky malému průměru kleští je zaručena vysoká přesnost a 
spolehlivá práce na dosud obtížně přístupných místech

• měření proudu s přesností na 0,01 A až do hodnoty 200 A
• integrovaný multimetr se sloupcovým diagramem – další 
měřicí přístroj je zbytečný

• ideální k lokalizaci skrytých spotřebičů
• velmi dobře čitelný displej
• ideální ke kontrolám stejnosměrného a střídavého proudu
• max. otvor kleští 30,0 mm
• LCD displej
• včetně soupravy měřicí kabeláže se zkušebními hroty
• v praktickém pouzdře k uschování
• stejnosměrný proud

Funkce:
• stejnosměrný proud
• stejnosměrné a střídavé napětí
• odpor
• diodová zkouška
• zkouška průchodnosti
• měření teploty
• funkce „Data-Hold“
• funkce „Peak-Hold“

Technické údaje:
Stejnosměrný proud: 0,01 - 200 A

Střídavý proud: 0,01 - 200 A

Stejnosměrné napětí: 0,1 - 400 V

Střídavé napětí: 0,1- 400 V

Měření odporu: 40–400 Ohm

Teplota pro přesné měření: 23° C ± 5° C

Napájení proudem: 2x AA 1,5V

Skladovací teplota: -10° až +60° C (14° až 140° F) 

Provozní teplota: -10 °C až +50 °C

150.1745 185,0 42,0 30,0 160

Kleště pro digitální měření proudu 600A 

• velmi dobře čitelný displej
• ideální ke kontrolám střídavého proudu
• max. otvor kleští 27,0 mm
• max. průměr měřitelného vodiče 29,0 mm
• Včetně automatického vypnutí po uplynutí asi 15 min.
• LED-displej
• včetně zkušebního hrotu a teploměru
• v praktickém pouzdře k uschování

Funkce:
• stejnosměrné a střídavé napětí
• odpor
• diodová zkouška
• zkouška průchodnosti
• měření teploty
• funkce „Data-Hold“
• funkce „Peak-Hold“

Technické údaje:
Střídavý proud: 200 A, 600 A

Stejnosměrné napětí: 600 V

Střídavé napětí: 600 V

Měření odporu: 2 megaOhm

Teplota pro přesné měření: 23° C ± 5° C

Napájení proudem: 9V bloková baterie

Skladovací teplota: 0° až +50° C (32° až 122° F)

Provozní teplota: -20° až +60° C (30° až 140° F)

150.0925 3 dílná Kleště pro digitální měření proudu 
600A  655

Balení osahuje:

150.0926 Kleště pro digitální měření proudu 600 V 370

150.0927 Souprava zkušebních hrotů, 600 A 75

150.0928 Měřič teploty 20
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Kleště pro digitální měření proudu 1000A 

• velmi dobře čitelný displej
• ideální ke kontrolám stejnosměrného a střídavého proudu
• max. otvor kleští 45,0 mm
• max. průměr měřitelného vodiče 40,0 mm
• Včetně automatického vypnutí po uplynutí asi 15 min.
• LED-displej
• včetně zkušebního hrotu a teploměru
• včetně 3 baterií AAA
• v praktickém pouzdře k uschování

Funkce:
• stejnosměrné a střídavé napětí
• odpor
• diodová zkouška
• zkouška průchodnosti
• měření kapacity
• měření frekvence
• měření frekvence kleštěmi
• měření teploty
• klíčovací poměr
• funkce „Data-Hold“
• funkce „Peak-Hold“

Technické údaje:
Stejnosměrný proud: 400 A, 1000 A

Střídavý proud: 400 A, 1000 A

Stejnosměrné napětí: 1000 V

Střídavé napětí: 700 V

Měření odporu: 40 megaOhm

Měření kapacity: 40 uF

Měření frekvence: 100 kHz

Teplota pro přesné měření: -40 °C / +750 °C

Napájení proudem: 3x AAA baterie 1,5 V

Skladovací teplota: 10° až +50° C (50° až 122° F)

Provozní teplota: 5 °C až +35 °C

150.0929 3 dílná Kleště pro digitální měření proudu 
1000A  480

Balení osahuje:

150.0928 Měřič teploty 20

150.0938 Souprava zkušebních hrotů, 1000 A 65

150.0934 Kleště pro digitální měření proudu 1000A 260

PŘÍSTROJE K TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH OBVODŮ
STRKRTES

Detektor k lokalizaci zkratu, zlomeného kabelu a plíživého 
proudu, 12–42 V

• k rychlému, jednoduchému a odbornému vyhledání zkratů, 
defektů na kabelech a povrchového proudu bez nutnosti 
propíchnutí vodiče

• velká úspora času – odstranění obložení, koberců a lišt ve 
vozidle se omezuje jen na to nejnutnější

• odpadá vyvolání zkratů
• ke kontrole kabelových vedení
• k lokalizaci elektrických komponent ve vozidle
• k vyhledání přerušených spínacích okruhů nebo zlomených 
kabelů

• k lokalizaci příčiny velkých ztráta při nabíjení baterií
• k testování a vyhledání spojů s občasným výpadkem 
(„uvolněných kontaktů“)

• vysílač se izolovanými krokodýlkovými svorkami přes 
pojistkovou skříň připojí ke kontrolovanému elektrickému 
obvodu

• přijetí vyslaného signálu přijímačem je signalizováno 
akusticky i směrovou LED kontrolkou

• lokalizace chyby postupem po vodiči
• jestliže přijímač přestane signalizovat příjem signálu, byl 
zjištěn zkrat

• volitelné rozšíření vysílače o sluchátko (díky integrované 
přípojce)

• použití na elektrické obvody od 12 do 42 V
• plynulé nastavení citlivosti vyhledávání
• včetně 2 blokových baterií 9 V
• v umělohmotném pouzdře

150.3075 2 dílná
Detektor k lokalizaci zkratu, 
zlomeného kabelu a plíživého 
proudu, 12–42 V

400

Balení osahuje:

150.3076 Přijímač 200

150.3077 Vysílač s krokodýlkovými svorkami 200

POJISTKOVÉ AUTOMATY
SICHAUT

Souprava pojistkových automatů (10A – 15A – 20A)

• ideální pro jednoduché, časově úsporné vyhledání závady 
bez přerušení práce

• bez tepelného zatížení pojistkové skříně
• bez neustálé výměny spálených pojistek
• okamžité pokračování ve vyhledávání pomocí jednoduchého 
vrácení přerušovacího tlačítka do výchozí polohy

• dlouhý prodlužovací kabel (3 m) pro použití bez komplikací
• dvojice adaptérů vhodná pro nožové pojistky a minipojistky
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Pojistka: 10 - 15 - 20 A

Jmenovité napětí: 10 - 14 V DC

Provozní teplota: 5° - 43°C

150.0990 4 dílná Souprava pojistkových automatů 
(10A – 15A – 20A) 945

Balení osahuje:

150.0991 Pojistkový automat 10 A 81

150.0992 Pojistkový automat 15 A 81

150.0993 Pojistkový automat 20 A 81

150.0994 Prodlužovací kabel, 3 m 254
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ZKOUŠEČKY ZÁSUVEK CIGARETOVÉHO ZAPALOVAČE
ZITEST

Zkoušečka zásuvky cigaretových zapalovačů 12/24 V

• normovaná přípojka garantující rychlé a snadné připojení v 
kabině, přední části vozidla a v zavazadlovém prostoru

• touto zkoušečkou je možné zkontrolovat, zda je zásuvka 
cigaretového zapalovače zabezpečena proti zkratu

• vhodné pro 12 a 24 V
• výška číslic na LED displeji 9,1 mm
• spolehlivá manipulace
• výsledek kontroly napětí se zobrazí na LED displeji
• robustní umělá hmota ABS

Technické údaje:
Přesnost měření: +/- 1 %

Zobrazení: 3 digit

Rozsah stejnosměrného napětí: DC 8 V -30 V

Provozní teplota: -5°C až +60°C

150.0997 8 - 30 V 40

MULTIMETRY
MULTIME

Digitální multimeter včetně zkušebních hrotů

• speciálně vyvinutý profesionální multimetr pro elektroinstalace 
a elektroniku v motorových a užitkových vozidlech

• Dvoji způsob indikace na LCD displeji – digitální indikace a 
indikace pomocí sloupcového grafu (čárový graf tvořený 32 
segmenty)

• Automatická indikace přetížení a polarity
• S bezpečnostním mechanismem pro V, µA/mA/A – nesprávné 
připojení není možné

• Centrální ovladač s 19 polohami
• Velký LCD displej s 3 a 1/2místnou kontrastní indikací s 
podsvícením 

• indikace stavu nabití na displeji
• s integrovanou skleněnou pojistkou 250mA / 600V, 10A / 
600V – 32 x 6 mm k ochraně elektrického okruhu

• včetně soupravy měřicí kabeláže se zkušebními hroty
• s tlačítkem pro zapnutí a vypnutí a automatickým vypnutím 
podle teploty

• s výklopnou opěrnou nohou s možností dvojího nastavení v 
pryžovém ochranném pouzdře

• pevné umělohmotné tělo

Funkce:
• měření stejnosměrného a střídavého napětí
• měření stejnosměrného a střídavého proudu
• měření odporu
• zkouška diod (se zvukovou signalizací)
• zkouška průchodnosti (se zvukovou signalizací)
• funkce „Data-Hold“
• kontrolka baterie

Technické údaje:
Stejnosměrný proud: 20 μA - 10 A

Stejnosměrné napětí: 200 mV - 600 V

Střídavé napětí: 200 V - 600 V

Měření odporu: 200 Ohm - 2 MOhm

Napájení proudem: 9V bloková baterie

Pojistka S1 (malý proud): 250mA/600V; 10A/600V

Skladovací teplota: -10 °C až +50 °C

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C

150.1495 69,0 138,0 31,0 342

Digitální multimetr včetně zkušebních hrotů a 
krokodýlkových svorek

• Speciálně vyvinutý, vysoce kvalitní multimetr pro 
elektroinstalace a elektroniku v motorových a užitkových 
vozidlech

• Dvoji způsob indikace na LCD displeji – digitální indikace a 
indikace pomocí sloupcového grafu (čárový graf tvořený 32 
segmenty)

• Automatická indikace přetížení a polarity
• S bezpečnostním mechanismem pro V, µA/mA/A – nesprávné 
připojení není možné

• Centrální ovladač s 11 polohami
• automatický výběr rozsahu měření
• Velký LCD displej s 3 a 1/2místnou kontrastní indikací s 
podsvícením 

• S integrovanou skleněnou pojistkou 300mA/600V; 10A/600V 
– 32 x 6 mm k ochraně elektrického okruhu

• Včetně dvojité soupravy měřicí kabeláže se zkušebními hroty 
a krokodýlkovými svorkami

• s výklopnou opěrnou nohou s možností dvojího nastavení v 
pryžovém ochranném pouzdře

• pevné umělohmotné tělo

Funkce:
• Test průchodnosti (s akustickou signalizací)
• Měření teploty
• Test diod (s akustickou signalizací)
• Kapacita
• Měření frekvence
• Funkce „Data-Hold“
• Automatický výběr rozsahu měření

Technické údaje:
Stejnosměrný proud: 326µV - 10A

Střídavý proud: 326µV - 10A

Stejnosměrné napětí: 326 mV - 600 V

Střídavé napětí: 3,26 V - 600 V

Měření odporu: 326 Ohm - 32,6 MOhm

Měření frekvence: 32,60 - 150kHz

Měření teploty: -55°C ~ 1000°C

Napájení proudem: 9V bloková baterie

Pojistka S1 (malý proud): 300mA/600V

Pojistka S2 (proudová měřicí zdířka): 10A/600V

Skladovací teplota: -10 °C až +50 °C

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C

150.1480 91,0 189,0 31,5 834
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Multimetr se zkušebními hroty, krokodýlkovými svorkami, 
indukční pinzetou a teplotním čidlem

• Speciálně vyvinutý, vysoce kvalitní multimetr pro 
elektroinstalace a elektroniku v motorových a užitkových 
vozidlech

• s doplňkovou funkcí pro měření otáček
• zjištění okamžiku zážehu až u osmiválcových motorů (funkce 
Dwell)

• Dvoji způsob indikace na LCD displeji – digitální indikace a 
indikace pomocí sloupcového grafu (čárový graf tvořený 32 
segmenty)

• Automatická indikace přetížení a polarity
• S bezpečnostním mechanismem pro V, µA/mA/A – nesprávné 
připojení není možné

• centrální ovladač s 23 polohami
• s automatickým nastavením rozsahu
• Velký LCD displej s 3 a 1/2místnou kontrastní indikací s 
podsvícením 

• s integrovanou skleněnou pojistkou 250 V (500 mA) – 20 x 5 
mm k ochraně elektrického okruhu

• včetně soupravy měřicí kabeláže se zkušebními hroty, 
krokodýlkovými svorkami, indukční pinzetou a teplotním 
čidlem

• s tlačítkem pro zapnutí a vypnutí a automatickým vypnutím 
podle teploty

• s výklopnou opěrnou nohou s možností dvojího nastavení v 
pryžovém ochranném pouzdře

• pevné umělohmotné tělo

Funkce:
• měření stejnosměrného a střídavého napětí
• měření stejnosměrného a střídavého proudu
• měření odporu
• funkce „Dwell“
• zkouška diod (se zvukovou signalizací)
• měření otáček
• teplota automatického vypnutí
• měření frekvence
• kontrolka baterie

Technické údaje:
Stejnosměrný proud: 326 µA - 10 A

Střídavý proud: 326 µA - 10 A

Stejnosměrné napětí: 326 mV - 1000 V

Střídavé napětí: 3,26 V - 750 V

Měření odporu: 32–32000 Ohm

Měření frekvence: 32,60 - 200 kHz

Měření otáček: 300 - 12000RPM

Teplota pro přesné měření: 23° C ± 5° C

Napájení proudem: 9V bloková baterie

Pojistka S1 (malý proud): 500mA/350V (20x5mm)

Pojistka S2 (proudová měřicí zdířka): 10A/250V (30x5mm)

Skladovací teplota: -10 °C až +50 °C

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C

Měření teploty: -20 °C až +760 °C

150.2040 91,0 189,0 31,5 500

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIMETRY
MUMEZUB

Diagnostická souprava zkušebních a měřicích kabelů 
12/24V

• určeno k použití s funkčními zkušebními lampami a 
multimetry – na spotřebiče a proudové obvody

• jednoduché a spolehlivé snímání signálu na základě přímého 
kontaktu

• vysoce kvalitní příslušenství pro provádění zkoušek a testů 
– pro nejrůznější měřicí kabely, zkušební kabely a testovací 
proužky pro profesionální mechaniky

• ke každodennímu použití při diagnostice a vyhledávání 
poruch

• malá sestava nářadí k všestrannému použití, například k 
testování vadných kostřicích svorek, průchodnosti nebo 
polarity anebo k provozování elektrických zařízení, jako 
jsou startéry, motorky stěračů, elektrické vytahování oken, 
elektricky ovládané antény, atd.

• včetně zkoušečky polarity s dvojicí LED kontrolek pro 
kontrolu Hallových senzorů, fotosenzorů nebo způsobu řízení 
vstřikovačů (plus nebo nulák); podle směru průtoku proudu 
přepnutí na červenou barvu při pozitivním napětí nebo na 
zelenou při negativním napětí

• flexibilní silikonový kabel
• mimořádně tenké zkušební hroty
• maximálně do 24 V (10 A)
• dvoubarevný zkušební kabel pro indikaci polarity

150.1675 13 
dílná

Diagnostická souprava zkušebních a 
měřicích kabelů 12/24V 300

Balení osahuje:

X

150.1667 1
Prodlužovací měřicí kabel se 
dvěma konektory a přídavnou 
zdířkou, 1 100 mm (červené)

30

150.1668 1
Prodlužovací měřicí kabel se 
dvěma konektory a přídavnou 
zdířkou, 1 100 mm (černé)

30

150.1669 1 Injekční zkušební hrot 30

150.1672 2

Zkoušečka polarity s 
banánkovými připojovacími 
kolíky 4,0 mm a dvojicí LED 
kontrolek

10

150.1673 2 Vstupní zdířka na zkušební hrot 
ve tvaru jehly 4,0 mm, černá 10

150.1674 2 Vstupní zdířka na zkušební hrot 
ve tvaru jehly 4,0 mm, červená 10

150.1676 1 Vstupní zdířka na zkušební hrot 
4,0 mm, černá 10

150.1677 1 Vstupní zdířka na zkušební hrot 
4,0 mm, červená 10

150.1678 1
Vstupní zdířka na 
krokodýlkovou svorku 4,0 mm 
úzká, červená

20

150.1679 1
Vstupní zdířka na 
krokodýlkovou svorku 4,0 mm 
úzká, černá

20

Diagnostická souprava zkušebních a měřicích kabelů 
Master 12/24 V

• určeno k použití s funkčními zkušebními lampami a 
multimetry – na spotřebiče a proudové obvody

• jednoduché a spolehlivé snímání signálu na základě přímého 
kontaktu

• vysoce kvalitní příslušenství pro provádění zkoušek a testů 
– pro nejrůznější měřicí kabely, zkušební kabely a testovací 
proužky pro profesionální mechaniky

• ke každodennímu použití při diagnostice a vyhledávání 
poruch

• velká sestava nářadí k všestrannému použití, například k 
testování vadných kostřicích svorek, průchodnosti nebo 
polarity anebo k provozování elektrických zařízení, jako 
jsou startéry, motorky stěračů, elektrické vytahování oken, 
elektricky ovládané antény, atd.

• včetně potenciometru s nastavitelným odporem (0 až 5 
kOhm) k testování teplotních čidel nebo senzorů polohy, např. 
ve škrticích klapkách, snímačích palivoměru, nastavovačích 
klapek v sacím potrubí a klapkách pro řízení vzduchu 
klimatizačních zařízení

• včetně měřicího odporu pro diagnostiku senzorů airbagů 
SRS, 2 Ohm

• včetně zkoušečky polarity s dvojicí LED kontrolek pro 
kontrolu Hallových senzorů, fotosenzorů nebo způsobu řízení 
vstřikovačů (plus nebo nulák); podle směru průtoku proudu 
přepnutí na červenou barvu při pozitivním napětí nebo na 
zelenou při negativním napětí

• flexibilní silikonový kabel
• mimořádně tenké zkušební hroty
• maximálně do 24 V (10 A)
• dvoubarevný zkušební kabel pro indikaci polarity

150.0950 92 
dílná

Diagnostická souprava zkušebních a 
měřicích kabelů Master 12/24 V 790

Balení osahuje:

X

150.1667 2
Prodlužovací měřicí kabel se 
dvěma konektory a přídavnou 
zdířkou, 1 100 mm (červené)

30

150.1668 2
Prodlužovací měřicí kabel se 
dvěma konektory a přídavnou 
zdířkou, 1 100 mm (černé)

30

150.1672 2

Zkoušečka polarity s 
banánkovými připojovacími 
kolíky 4,0 mm a dvojicí LED 
kontrolek

10

150.1673 2 Vstupní zdířka na zkušební hrot 
ve tvaru jehly 4,0 mm, černá 10

150.1674 2 Vstupní zdířka na zkušební hrot 
ve tvaru jehly 4,0 mm, červená 10

150.1676 1 Vstupní zdířka na zkušební hrot 
4,0 mm, černá 10

150.1677 1 Vstupní zdířka na zkušební hrot 
4,0 mm, červená 10

150.1678 1
Vstupní zdířka na 
krokodýlkovou svorku 4,0 mm 
úzká, červená

20

150.1679 1
Vstupní zdířka na 
krokodýlkovou svorku 4,0 mm 
úzká, černá

20

150.0951 2 Potenciometr s nastavitelným 
odporem 27

150.0952 2 Měřicí odpor pro testování 
airbagů SRS (2 Ohm) 13

150.0953 2
Rozvaděč se vstupní zdířkou 
na přípojku se dvěma 
banánkovými konektory

13

150.0957 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
zdířku zkušebního adaptéru 1,5 
mm, kruhová (černá)

6
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Balení osahuje:

X

150.0974 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
konektor zkušebního adaptéru 
1,5 mm, kruhová (černá)

6

150.0956 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
zdířku zkušebního adaptéru 2,0 
mm, kruhová (černá)

6

150.0975 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
konektor zkušebního adaptéru 
2,0 mm, kruhová (černá)

6

150.0955 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
zdířku zkušebního adaptéru 3,5 
mm, kruhová (černá)

6

150.0976 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
konektor zkušebního adaptéru 
3,5 mm, kruhová (černá)

6

150.0954 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
zdířku zkušebního adaptéru 4,0 
mm, kruhová (modrá)

6

150.0977 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
konektor zkušebního adaptéru 
4,0 mm, kruhová (modrá)

6

150.0958 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
zdířku zkušebního adaptéru 0,8 
mm, plochá (žlutá)

6

150.0973 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
konektor zkušebního adaptéru 
0,8 mm, plochá (žlutá)

6

150.0959 4
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
zdířku zkušebního adaptéru 1,2 
mm, plochá (červená)

6

150.0972 4
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
konektor zkušebního adaptéru 
1,2 mm, plochá (červená)

6

150.0961 4
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
zdířku zkušebního adaptéru 2,0 
mm, plochá (červená)

6

150.0971 4
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
konektor zkušebního adaptéru 
2,0 mm, plochá (červená)

6

150.0962 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
zdířku zkušebního adaptéru 2,5 
mm, plochá (modrá)

6

150.0969 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
konektor zkušebního adaptéru 
2,5 mm, plochá (modrá)

6

150.0964 4
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
zdířku zkušebního adaptéru 3,0 
mm, plochá (žlutá)

6

150.0968 4
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
konektor zkušebního adaptéru 
3,0 mm, plochá (žlutá)

6

150.0965 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
zdířku zkušebního adaptéru 5,0 
mm, plochá (žlutá)

6

150.0967 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
konektor zkušebního adaptéru 
5,0 mm, plochá (žlutá)

6

150.0963 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
zdířku zkušebního adaptéru 6,0 
mm, plochá (modrá)

6

150.0966 3
Vstupní zdířka 4,0 mm na 
konektor zkušebního adaptéru 
6,0 mm, plochá (modrá)

6

Měřicí kabel s válcovou dutinkou

• izolováno
• univerzální použití
• kulaté provedení
• vstupní zdířka 4,0 mm
• flexibilní silikonový kabel
• maximálně do 24 V (10 A)
• celková délka 175,0 mm

150.0957 Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního 
adaptéru 1,5 mm, kruhová (černá) 6

150.0974 Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního 
adaptéru 1,5 mm, kruhová (černá) 6

150.0956 Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního 
adaptéru 2,0 mm, kruhová (černá) 6

150.0975 Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního 
adaptéru 2,0 mm, kruhová (černá) 6

150.0955 Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního 
adaptéru 3,5 mm, kruhová (černá) 6

150.0976 Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního 
adaptéru 3,5 mm, kruhová (černá) 6

150.0954 Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního 
adaptéru 4,0 mm, kruhová (modrá) 6

150.0977 Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního 
adaptéru 4,0 mm, kruhová (modrá) 6

Měřicí kabel s plochou dutinkou

• izolováno
• univerzální použití
• kulaté provedení
• vstupní zdířka 4,0 mm
• flexibilní silikonový kabel
• maximálně do 24 V (10 A)
• celková délka 175,0 mm

150.0958 Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního 
adaptéru 0,8 mm, plochá (žlutá) 6

150.0973 Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního 
adaptéru 0,8 mm, plochá (žlutá) 6

150.0959 Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního 
adaptéru 1,2 mm, plochá (červená) 6

150.0972 Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního 
adaptéru 1,2 mm, plochá (červená) 6

150.0961 Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního 
adaptéru 2,0 mm, plochá (červená) 6

150.0971 Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního 
adaptéru 2,0 mm, plochá (červená) 6

150.0962 Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního 
adaptéru 2,5 mm, plochá (modrá) 6

150.0969 Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního 
adaptéru 2,5 mm, plochá (modrá) 6

150.0964 Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního 
adaptéru 3,0 mm, plochá (žlutá) 6

150.0968 Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního 
adaptéru 3,0 mm, plochá (žlutá) 6

150.0965 Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního 
adaptéru 5,0 mm, plochá (žlutá) 6

150.0967 Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního 
adaptéru 5,0 mm, plochá (žlutá) 6

150.0963 Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního 
adaptéru 6,0 mm, plochá (modrá) 6

150.0966 Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního 
adaptéru 6,0 mm, plochá (modrá) 6

Prodlužovací měřicí kabel, 1 100 mm

• izolováno
• univerzální použití
• nekroucený prodlužovací kabel
• se dvěma banánkovými přípojkami 4,0 mm a vždy jednou 
dodatečnou vstupní zdířkou 4,0 mm

• maximálně do 24 V (10 A)
• flexibilní silikonový kabel
• celková délka 1 100 mm

150.1667
Prodlužovací měřicí kabel se dvěma 
konektory a přídavnou zdířkou, 1 
100 mm (červené)

30

150.1668
Prodlužovací měřicí kabel se dvěma 
konektory a přídavnou zdířkou, 1 
100 mm (černé)

30

Dvojitý rozvaděč 

• izolováno
• univerzální použití
• se dvěma banánkovými přípojkami 4,0 mm a jednou vstupní 
zdířkou 4,0 mm

• maximálně do 24 V (10 A)
• celková délka 50,0 mm

150.0953 Rozvaděč se vstupní zdířkou na přípojku se 
dvěma banánkovými konektory 13

Měřicí odpor pro testování airbagů SRS (2 Ohm) 

• izolováno
• ke kontrole napájecího napětí v airbagových systémech SRS 
před montáží nového airbagu a k všeobecné diagnostice 
airbagových snímačů

• připojení dvěma banánkovými přípojkami 4,0 mm
• maximálně do 24 V (10 A)
• celková délka 125,0 mm

150.0952 Měřicí odpor pro testování airbagů SRS 
(2 Ohm) 13

Potenciometr s nastavitelným odporem 

• izolováno
• jednoduchý a rychlý způsob nastavení odporu bez multimetru 
během simulace v proudovém okruhu s odporem

• s nastavitelným odporem (0 až 5 kOhm) k testování teplotních 
čidel nebo senzorů polohy, např. ve škrticích klapkách, 
snímačích palivoměru, nastavovačích klapek v sacím potrubí 
a klapkách pro řízení vzduchu klimatizačních zařízení

• připojení banánkovým konektorem 4,0 mm
• maximálně do 24 V (10 A)
• celková délka 125,0 mm

150.0951 Potenciometr s nastavitelným odporem 27

Prodlužovací měřicí kabel, 6 000 mm

• izolováno
• univerzální použití, ideální jako nástavec
• s kompaktním a praktickým zásobníkem s Ø 143,0 mm
• snadné navinutí a rozvinutí
• nekroucený prodlužovací kabel
• s rovným banánkovým připojovacím kolíkem 4,0 mm na 
zahnutý banánkový připojovací kolík 4,0 mm

• maximálně do 24 V (10 A)
• flexibilní silikonový kabel
• celková délka 6 000 mm

150.0931 Prodlužovací měřicí kabel, 6 000 
mm, černý 180

150.0932 Prodlužovací měřicí kabel, 6 000 
mm, červený 180

Souprava prodlužovacích měřicích kabelů 

• praktické a kompaktní zásobníky na měřicí kabely
• snadné navinutí a rozvinutí
• s bezpečnostním/banánkovým konektorem s Ø 4 mm, rovný 
a zahnutý

• mimořádně flexibilní i v chladném prostředí
• teplotní odolnost v rozmezí od -10 °C do +150 °C
• kompatibilní s běžně dostupnou zkušební a měřicí technikou
• silikonové měřicí vedení s dvojitou izolací 

150.0930 2 dílná Souprava prodlužovacího měřicího 
kabelu, 2dílná 360
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Balení osahuje:

150.0932 Prodlužovací měřicí kabel, 6 000 mm, 
červený 180

150.0931 Prodlužovací měřicí kabel, 6 000 mm, černý 180

Prodlužovací měřicí kabel, 30 000 mm

• izolováno
• univerzální použití, ideální jako nástavec
• madlo na obou stranách bubnu
• snadné navinutí a rozvinutí
• nekroucený prodlužovací kabel
• zahnutá banánková přípojka 4,0 mm a vstupní zdířka 4,0 mm
• maximálně do 24 V (10 A)
• flexibilní silikonový kabel
• celková délka 30 000 mm

150.0935 260,0 195,0 115,0 1,35

Injekční zkušební hrot

• izolováno
• univerzální použití
• umožňuje měření vodičů bez nutnosti odizolování přípojky v 
místě provádění měření

• k propíchávání kabelů s maximálním průměrem 4,0 mm
• vstupní zdířka 4,0 mm
• maximálně do 24 V (10 A)
• celková délka 170,0 mm

150.1669 Injekční zkušební hrot 30

Krokodýlková svorka

• izolováno
• univerzální použití
• vstupní zdířka 4,0 mm
• maximálně do 24 V (10 A)
• celková délka 85,0 mm

150.1678 Vstupní zdířka na krokodýlkovou 
svorku 4,0 mm úzká, červená 20

150.1679 Vstupní zdířka na krokodýlkovou 
svorku 4,0 mm úzká, černá 20

Zkušební hrot

• izolováno
• univerzální použití
• odnímatelné zkušební hroty pro snadné prodloužení kabelu 
během zkoušky

• vstupní zdířka 4,0 mm
• maximálně do 24 V (10 A)
• celková délka 125,0 mm

150.1676 Vstupní zdířka na zkušební hrot 4,0 
mm, černá 10

150.1677 Vstupní zdířka na zkušební hrot 4,0 
mm, červená 10

Zkušební hrot ve tvaru jehly

• izolováno
• univerzální použití
• ideální ke kontrole úzkých a tenkých kabelů, například 
indikačních přístrojů

• vstupní zdířka 4,0 mm
• maximálně do 24 V (10 A)
• délka kabelu 200,0 mm

150.1673 Vstupní zdířka na zkušební hrot ve 
tvaru jehly 4,0 mm, černá 10

150.1674 Vstupní zdířka na zkušební hrot ve 
tvaru jehly 4,0 mm, červená 10

Zkoušečka polarity se dvěma LED kontrolkami

• izolováno
• dvojice LED kontrolek pro kontrolu Hallových senzorů, 
fotosenzorů nebo způsobu řízení vstřikovačů (plus nebo 
nulák); podle směru průtoku proudu přepnutí na červenou 
barvu při pozitivním napětí nebo na zelenou při negativním 
napětí

• připojení banánkovým konektorem 4,0 mm
• maximálně do 24 V (10 A)
• délka kabelu 120,0 mm

150.1672
Zkoušečka polarity s banánkovými 

připojovacími kolíky 4,0 mm a dvojicí LED 
kontrolek

10

NÁŘADÍ PRO DEMONTÁŽ A MONTÁŽ
DEMONWERK

Kleště na relé 

• ke spolehlivému a přímočarému nasazení a nastrčení relé 
bez poškození

• vhodné také na nová, zkrácená relé
• snadná manipulace
• samootevírací
• robustní uchopovací čelisti
• celoplastové tělo

115.1307 rovné 200 130

Kleště na relé, zahnuté o 45° 

• mimořádně vhodné na těsně nasazovaná relé bez možnosti 
přímočarého přístupu

• ke spolehlivému nasazení a nastrčení relé bez poškození
• vhodné také na nová, zkrácená relé
• snadná manipulace
• samootevírací
• robustní uchopovací čelisti
• celoplastové tělo

115.1308 Zahnuté o 45° 200 130
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Kleště na žárovky

• s ochrannou pěnovou hmotou
• k montáži a demontáži žárovek
• s pružinou uvnitř
• huba kleští s vložkou z pěnové hmoty
• vhodné pro žárovky se skleněnou paticí od 4,0 mm až 6,0 mm
• speciální umělá hmota

115.1054 Kleště na žárovky 70

ČISTICÍ NÁŘADÍ
REINWERK

Souprava pinzet na čističe kontaktů 

• optimální k odbornému vyčištění zkorodovaných těles 
konektorů

• vhodné na ploché konektory a ploché konektory lopatkovitého 
tvaru a ploché zásuvky

• zamezení poškození citlivých kontaktů díky speciálnímu tvaru 
pinzety

• bez zbytečného vyhledávání závad
• zamezení nesprávnému spojení
• tři různé tvary
• diamantové povrstvení na vrcholech a koncích pinzety
• jakostní ocel
• v praktickém úložném pouzdře

118.0030 3 dílná Souprava pinzet na čističe kontaktů  60

Balení osahuje:

118.0031 Čisticí pinzeta, špičatá, na malé konektory 20

118.0033 Čisticí pinzeta, špičatá/plochá, na středně 
velké konektory 20

118.0034 Čisticí pinzeta, plochá, na velké konektory 20

UNIVERZÁLNÍ UVOLŇOVACÍ NÁŘADÍ
UNIENTWERK

Univerzální uvolňovací nářadí s kabelem na ploché 
zástrčky a ploché dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značky AMP Tyco JPT, AMP Tyco JT, AMP Tyco SPT, 
AMP Tyco ST

• pro ploché zástrčky a ploché dutinky
• zástrčné šířky 2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm
• uvolnění na principu 2+5
• univerzální použití
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

154.0011 2,8 / 4,8 / 
5,8 / 6,3

Ploché konektory/
ploché dutinky 2 + 5 117,0 20

Univerzální uvolňovací nářadí s kabelem na ploché 
zástrčky a ploché dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značky AMP Tyco MT I, AMP Tyco MT II
• pro ploché zástrčky a ploché dutinky
• zástrčná šířka 1,6 mm
• uvolnění na principu 2+5
• univerzální použití
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

154.0012 1,6 Ploché konektory/
ploché dutinky 2 + 5 117,0 18

Univerzální uvolňovací nářadí s kabelem na válcové 
zástrčky a válcové dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značky AMP Tyco CI2, AMP Tyco Mate-N-Lok, GHW 
RAM, GHW RSA2

• pro válcové zástrčky a válcové dutinky
• zástrčný průměr 1,5 mm, 3,5 mm
• uvolnění na principu 1
• univerzální použití
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

154.0013 1,5 / 3,5 Válcové zástrčky/
válcové dutinky 2 + 5 107,0 16

Uvolňovací nářadí

• univerzální použití v oblasti elektroinstalace osobních 
automobilů

• přesné nářadí k odstraňování poruch nebo vadných spojení
• ideální na připojovací svorky Pack-Con a Weather-Pack u 
systémů GM C3

• se 6 různými uvolňovacími spojkami 
• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení

150.1231 Uvolňovací nářadí 60

Uvolňovací nářadí

• univerzální použití v oblasti elektroinstalace osobních 
automobilů

• přesné nářadí k odstraňování poruch nebo vadných spojení
• ostnaté háčky se při procesu uvolnění pomocí vidlic nástroje 
přitlačí k připojovací svorce

• snadné vytažení kabelů se zástrčkou
• se 6 různými uvolňovacími spojkami 
• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení

150.1232 Uvolňovací nářadí 60

UVOLŇOVACÍ NÁŘADÍ NA PLOCHÉ DUTINKY/PLOCHÉ KONEKTORY
ENTWERFLACH

Uvolňovací nářadí s kabelem na ploché zástrčky a ploché 
dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značky AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, Deutsch DT
• pro ploché zástrčky a ploché dutinky
• zástrčná šířka 2,8 mm
• uvolnění na principu 5
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

150.1264 2,8 Ploché konektory/
ploché dutinky 5 137,0 30
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Uvolňovací nářadí na ploché zástrčky s kabelem

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• univerzální použití
• pro ploché zástrčky
• zástrčná šířka 2,8 mm
• uvolnění na principu 2
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

150.1288 2,8 Plochý konektor 2 137,0 20

Uvolňovací nářadí s kabelem na ploché zástrčky a ploché 
dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značky AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco 
TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3

• pro ploché zástrčky a ploché dutinky
• zástrčné šířky 2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm
• uvolnění na principu 2
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

150.1269 2,8 / 4,8 / 
5,8 / 6,3

Ploché konektory/
ploché dutinky 2 139,0 30

Uvolňovací nářadí s kabelem na ploché dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značku AMP Tyco MPT
• pro ploché dutinky
• zástrčná šířka 9,5 mm
• uvolnění na principu 2
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

154.0135 9,5 Ploché dutinky 2 139,0 34

Uvolňovací nářadí s kabelem na ploché dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značky AMP Tyco MPT, GHW Maxi-DFK
• pro ploché dutinky
• zástrčná šířka 9,5 mm
• uvolnění na principu 2
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

150.1266 9,5 Ploché dutinky 2 156,0 30

Uvolňovací nářadí s kabelem na ploché dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značku KOSTAL PLK
• pro ploché dutinky
• zástrčná šířka 14,5 mm
• uvolnění na principu 2
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

154.0137 14,5 Ploché dutinky 2 156,0 36

Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značku AMP Tyco 1,5
• pro válcové dutinky
• zástrčný průměr 1,5 mm
• uvolnění na principu 1
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

154.0208 1,5 Válcové dutinky 1 157,0 36

Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značky GHW MKS, GHW MKR
• pro válcové dutinky
• zástrčný průměr 1,5 mm
• uvolnění na principu 2
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

150.1290 1,5 Válcové dutinky 2 139,0 30

Uvolňovací nářadí s kabelem na kruhové zástrčky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značku AMP Tyco 1,5
• pro válcové zástrčky
• zástrčný průměr 1,5 mm
• uvolnění na principu 1
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

150.1261 1,5 Válcová zástrčka 1 160,0 30

Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové zástrčky a 
válcové dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značku GHW VKR Plus
• pro válcové zástrčky a válcové dutinky
• zástrčný průměr 2,5 mm
• uvolnění na principu 2
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

150.1291 2,5 Válcové zástrčky/
válcové dutinky 2 138,0 30
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Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové zástrčky a 
válcové dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značku AMP Tyco 3,5
• pro válcové zástrčky a válcové dutinky
• zástrčný průměr 3,5 mm
• uvolnění na principu 1
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

150.1262 3,5 Válcové zástrčky/
válcové dutinky 1 150,0 30

Náhradní pouzdro:

150.1271 Dutinka Ø 3,5 mm (AMP Tyco 3,5) 10

Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové zástrčky a 
válcové dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značku ABS
• pro válcové zástrčky a válcové dutinky
• zástrčný průměr 4,0 mm
• uvolnění na principu 1
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

150.1292 4,0 Válcové zástrčky/
válcové dutinky 1 172,0 30

Náhradní pouzdro:

154.0225 Dutinka Ø 4,0 mm (ABS 4,0) 3

Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové zástrčky a 
válcové dutinky

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• pro značku ABS
• pro válcové zástrčky a válcové dutinky
• zástrčný průměr 5,5 mm
• uvolnění na principu 1
• ochranné madlo k ochraně čepele a k zamezení zranění
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

150.1256 5,5 Válcové zástrčky/
válcové dutinky 1 172,0 38

Náhradní pouzdro:

154.0227 Dutinka Ø 5,5 mm (ABS 5,5) 2

Souprava univerzálního nářadí k uvolnění kabelů

• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• Pro výrobce:AMP Tyco JPT, AMP Tyco JT, AMP Tyco 
SPT, AMP Tyco ST, AMP Tyco MT I, AMP Tyco MT II, AMP 
TycoCI2, AMP Tyco Mate-N-Lok, GHW RAM, GHW RSA2

• Pro ploché konektory, ploché dutinky, válcové zástrčky a 
válcové dutinky

• Uvolnění na principu 1, 2 a 5
• univerzální použití
• špičky nářadí z vysoce kvalitní pružinové pásmové oceli

154.0015 3 dílná Souprava univerzálního nářadí k 
uvolnění kabelů 54

Balení osahuje:

154.0011 Uvolňovací nářadí s kabelem na ploché 
zástrčky a ploché dutinky, 2,8–6,3 mm 20

154.0012 Uvolňovací nářadí s kabelem na ploché 
zástrčky a ploché dutinky, 1,6 mm 18

154.0013 Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové 
zástrčky a válcové dutinky, 1,5/3,5 mm 16

Souprava uvolňovacího nářadí na užitková vozidla, na 
nejběžnější spojky

• Určeno speciálně pro zásuvky užitkových vozidel
• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• Pro značky AMP Tyco (1,5, MPT), GHW (Maxi-DFK, MKS, 
MKR, VKR Plus), ABS

• obsahuje nejběžnější uvolňovací nářadí nezbytné pro vozidla 
nové generace

154.0175 8 dílná
Souprava uvolňovacího nářadí na 
užitková vozidla, na nejběžnější 
spojky

1,00

Balení osahuje:

150.1256 Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové 
zástrčky a válcové dutinky, 5,5 mm 38

150.1266 Uvolňovací nářadí s kabelem na ploché 
dutinky 9,5 mm 30

150.1288 Uvolňovací nářadí na ploché zásuvky, 
2,8 mm 20

150.1290 Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové 
dutinky 1,5 mm 30

150.1291 Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové 
zástrčky a válcové dutinky, 2,5 mm 30

150.1292 Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové 
zástrčky a válcové dutinky, 4,0 mm 30

154.0135 Uvolňovací nářadí s kabelem na ploché 
dutinky 9,5 mm 34

154.0208 Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové 
dutinky 1,5 mm 36

Souprava uvolňovacího nářadí, pro užitková vozidla

• univerzální použití v oblasti elektroinstalace užitkových 
vozidel

• přesné nářadí k odstraňování poruch nebo vadných spojení
• obsahuje výběr nejběžnějších kusů nářadí
• odborné uvolnění kontaktů bez jejich porušení
• optimální ochrana před nežádoucím mechanickým vlivem 
ochranného oblouku

• v pevném umělohmotném kufříku

150.1215 14 
dílná

Souprava uvolňovacího nářadí, pro 
užitková vozidla 743
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Balení osahuje:

150.1296 Montážní pomůcka ABS 20

150.1262 Uvolňovací nářadí na válcové konektory a 
válcové dutinky 3,5 mm (AMP Tyco 3,5) 30

150.1292 Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové 
zástrčky a válcové dutinky, 4,0 mm 30

150.1261 Uvolňovací nářadí na válcové konektory 1,5 
mm (AMP Tyco 1,5) 30

150.1264
Uvolňovací nářadí na ploché konektory/
ploché dutinky 2,8 mm (AMP Tyco JT, AMP 
Tyco ST, Deutsch DT)

30

150.1269

Uvolňovací nářadí na ploché konektory/
ploché dutinky 2,8 mm,  4,8 mm, 5,8 mm, 
6,3 mm (AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, 
AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, 
GHW MDK 3)

30

150.1288 Uvolňovací nářadí na ploché zásuvky, 
2,8 mm 20

150.1290 Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové 
dutinky 1,5 mm 30

150.1291 Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové 
zástrčky a válcové dutinky, 2,5 mm 30

150.1256 Uvolňovací nářadí s kabelem na válcové 
zástrčky a válcové dutinky, 5,5 mm 38

150.1270 Dutinka Ø 1,5 mm (AMP Tyco 1,5) 10

150.1271 Dutinka Ø 3,5 mm (AMP Tyco 3,5) 10

150.1272 Dutinka Ø 2,3 mm (AMP Tyco 2,3, Delphi 
2,3, GHW 2,3) 10

150.1293 Demontážní objímky, 4 mm 10

ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ
ABISO

Automatické odizolovací kleště

• odizolování libovolné délky kabelu – optimální využití při 
dodatečné instalaci nezávislého vytápění, plynových zařízení 
a jiných elektrických spotřebičů

• automatické nastavení na požadovaný průměr
• k odbornému odizolování elektrických kabelů, vodičů s 
lankovými jádry a kabelů bez jejich poškození

• na měděné a hliníkové vodiče
• umělohmotné objímky rukojetí
• s pevnými čelistmi k uchopení drátu
• s vratnou pružinou
• mechanika s lehkým chodem
• robustní provedení

115.1028 0,5-2,0 20-14 20,0 170,0 35,0 280

115.1029 1,0-3,2 18-8 20,0 170,0 35,0 280

Samonastavovací odizolovací kleště

• snadno vyměnitelné moduly nožů
• vhodné na jednožilové a vícežilové kabely s běžnou 
standardní izolací

• možnost přesného nastavení pro spolehlivé odstranění 
izolace

• k odbornému odizolování elektrických kabelů, vodičů s 
lankovými jádry a kabelů bez jejich poškození

• různé délkové dorazy: 3,0–18,0 mm
• na měděné a hliníkové vodiče
• s funkcí řezání
• nízká hmotnost
• mechanika s lehkým chodem

115.1244 0,1-4 28-12 48,0 190,0 73,0 115.1247 130

115.1245 0,02-10 34-8 48,0 190,0 73,0 115.1246 130

115.1249 4-16 10-5 48,0 190,0 73,0 115.1248 130

Automatické odizolovací kleště

• odizolování libovolné délky kabelu – optimální využití při 
dodatečné instalaci nezávislého vytápění, plynových zařízení 
a jiných elektrických spotřebičů

• tyto odizolovací kleště jsou vhodné na všechny běžné 
průměry kabelů v elektroinstalacích osobních a užitkových 
automobilů

• automatické nastavení na požadovaný průměr v rozsahu 0,2 
mm²–6,0 mm²

• funkce krimpování pro izolované a neizolované kabelové 
patky

• vhodné na jednožilové a vícežilové kabely s běžnou 
standardní izolací

• k odbornému odizolování elektrických kabelů, vodičů s 
lankovými jádry a kabelů bez jejich poškození

• na měděné a hliníkové vodiče
• s funkcí řezání drátů
• s vratnou pružinou
• mechanika s lehkým chodem
• robustní provedení

115.1254 0,2-6 10-24 210,0 280

Odizolovací kleště

• v souladu s normou DIN ISO 5232
• se zarážkou otevírání
• se stavěcím šroubem a pružinou
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• rukojeť z dvousložkového materiálu
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

115.1314 9,0 20,5 33,0 176,0 39,0 170

Odizolovací kleště ERGOTORQUE®

• v souladu s normou DIN ISO 5232
• se zarážkou otevírání
• se stavěcím šroubem a pružinou
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• rukojeť z dvousložkového materiálu
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

115.1014 9,0 20,5 33,0 179,0 39,0 300
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Univerzální nůž na kabely

• k odřezávání a odizolování kulatých kabelů
• hákovitá čepel k odstranění izolace z izolovaných a plochých 
kabelů

• vnitřní nůž s nastavitelnou hloubkou řezání, otočné uložení

907.2184 28,0 18,0 175,0 24,0 100

Odizolovací nářadí na datové kabely

• kruhový řez
• k odizolování plochých a plochooválných datových kabelů
• s bezpečnostní pojistkou pro bezpečné skladování

115.1241 2,5-12,0 105,0 72,0 40

Multifunkční odizolovací nářadí

• s funkcí kruhového a podélného řezu
• s funkcí odstranění izolace
• s funkcí řezání
• k odizolování pružných a masivních vodičů
• s bezpečnostní pojistkou pro bezpečné skladování
• včetně sady náhradních nožů

115.1251 0,2-0,8 30-20 117,0 85,5 96

115.1252 0,8-2,6 20-10 117,0 85,5 96

Odizolovací nůž

• k odizolování všech běžných kruhových kabelů
• nastavení hloubky řezu přesně podle tloušťky izolace
• nůž se nastaví automaticky z kruhového řezu na podélný řez
• nastavitelná spona
• bezvadný výsledek odizolování

115.1003 0,5-6,0 4,0-28,0 20-10 143,0 120

Odizolovací nůž

• k odizolování vnějších izolací
• odizolování kabelů s jedním nebo několika vodiči
• kruhové a podélné řezání

115.1007 0,5-16,0 4,0-12,0 137,0 81

Odizolovací nůž

• jednoduché odizolování vodičů
• snímací systém pro automatické nastavení podle průměru 
vodiče

• vodiče s jádry z lanek se po ukončení práce zkroutí

115.1001 0,5-6,0 20-10 158,0 116

Odizolovací kleště na kulaté kabely

• pro kulaté kabely a kabely pro vlhké prostředí
• spolehlivé odizolování dokonce i na obtížně přístupných 
místech, např. v oblasti stropů a zdí, v krabicových 
odbočnicích a spínacích skříňkách

115.1006 8,0-13,0 125,0 43

Odizolovač na koaxiální kabely

• postupné odizolování všech koaxiálních kabelů s vnějším 
průměrem 4,8–7,5 mm

• vhodné také pro flexibilní kabely, 3x0,75 mm², 10 mm² a 16 mm²

115.1002 4,8-7,5 110,0 30

Univerzální odizolovací nářadí

• s funkcí ořezávání a podélného řezu
• vhodné k šroubovicovému řezání tvrdých izolací
• variabilní nastavení hloubky řezu rýhovaným kolečkem
• maximální tloušťka izolace 4,5 mm

115.1256 6-25 41,0 138,0 115.1257 138



212

ŘEZNÉ NÁŘADÍ
SCHNEIDWERK

Zavírací nůž pro elektroinstalační práce

• sklápěcí čepel
• s šavlovitou čepelí a hrotem zahnutým směrem dolů pro silný 
řez

• robustní, praktický a velmi ostrý 
• rukojeť s dřevěným povrchem
• odolné proti korozi
• jakostní ocel

907.2185 37,0 185,0 70,0 60

Zavírací nůž pro elektroinstalační práce

• sklápěcí čepele
• s rovnou čepelí
• s šavlovitou čepelí a hrotem zahnutým směrem dolů pro silný 
řez

• robustní, praktický a velmi ostrý 
• rukojeť s dřevěným povrchem
• odolné proti korozi
• jakostní ocel

907.2186 37,0 185,0 70,0 90

Zavírací nůž pro elektroinstalační práce

• sklápěcí čepel
• s rovnou čepelí pro silný řez
• s funkcí odizolování kabelů
• robustní, praktický a velmi ostrý 
• rukojeť s dřevěným povrchem
• odolné proti korozi
• jakostní ocel

907.2187 15,0 195,0 85,0 60

Zavírací nůž pro elektroinstalační práce

• sklápěcí čepele
• s rovnou čepelí a extra úzkou špičatou čepelí pro silný řez
• robustní, praktický a velmi ostrý 
• rukojeť s dřevěným povrchem
• odolné proti korozi
• jakostní ocel

907.2188 19,0 198,0 90,0 60

Univerzální dílenské nůžky

• robustní krátké nůžky
• s přišroubovatelnou čepelí
• rozmanité oblasti použití
• čepele z ušlechtilé oceli

118.0010 140,0 43,0 100

Univerzální dílenské nůžky

• robustní krátké nůžky
• s přišroubovatelnou čepelí
• rozmanité oblasti použití
• čepele z ušlechtilé oceli
• s rukojetí z dvousložkového materiálu

118.0013 143,0 46,0 100

Univerzální dílenské nůžky

• robustní krátké nůžky
• rozmanité oblasti použití
• s kleštěmi na kabely
• praktický a velmi ostrý 
• včetně pouzdra na opasek s ochranou ostří

118.0060 24,0 140,0 42,0 170

Univerzální dílenské nůžky, zahnuté

• samootevírací
• s bezpečnostní aretací
• praktický a velmi ostrý 
• zakřivené provedení
• ergonomicky tvarovaná umělohmotná rukojeť
• ideální na těsnění a kabely

118.0072 35,0 185,0 42,0 190

Univerzální nůžky na kabely

• samootevírací
• s bezpečnostní aretací
• tvrzené ostří s přesným nabroušením
• bez mačkání, minimální deformace kabelu
• ergonomicky tvarovaná umělohmotná rukojeť
• ideální na měkké kabely
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty

118.0073 10,0 165,0 180
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LEMOVACÍ KLEŠTĚ
CRIZA

Kleště na kabelové dutinky

• k odřezávání kabelů a odizolování vodičů
• k lemování kabelových patek a konektorů
• vhodné na izolované a neizolované kabelové dutinky
• optimální pákový převod
• bezproblémové nalisování bez pájení v jednom pracovním 
kroku

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• tělo kleští z ploché oceli

115.1236 0,25 - 2,5 155,0 165

115.1237 0,5 - 16,0 220,0 240

Krimpovací kleště na neizolované, otevřené kabelové 
konektory

• ideálně vhodné k práci na neizolovaných kontaktech
• k odstraňování izolací z drátů s průměrem 0,5–6,0 mm²
• štípání drátů s max. průměrem 6,0 mm²
• krimpování plochých konektorů 2,8 / 4,8 / 6,3 a dalších 
elektrických kontaktů s otevřenou krimpovací dutinkou

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• tělo kleští ze speciální oceli
• tloušťka materiálu 3 mm

115.1235 38,0 220,0 120,0 196

Multifunkční lemovací kleště na izolované a neizolované 
kabelové patky

• k řezání kabelů a odstraňování izolací z drátů s průměrem 
0,75–6,0 mm²

• k lemování kabelových patek a konektorů s průměrem 1,5–6,0 mm²
• s funkcí stříhání
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• tělo kleští z ploché oceli

115.1231 40,0 220,0 130,0 230

Krimpovací kleště 5v1, zahnutá rukojeť

• Všestranné úzké ploché kleště ke krimpování, odizolování, 
stříhání, ohýbání a tvarování

• ozubené čelisti
• Ideální k odizolování a krimpování kabelů
• S integrovaným vytahovákem na šrouby a štípacími kleštěmi
• Ergonomické provedení
• Ideální použití v obtížně přístupných místech
• mimořádně robustní a spolehlivé
• optimální přenos síly při otáčení a tažení
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a vanadu

115.1238 0,3 - 6,0 10/12/14/16/18/20/22 190,0 110,0 28010/12/14/16/18/20/22

Souprava multifunkčních lemovacích kleští

• na izolované a neizolované kabelové patky
• včetně 270dílné sady spotřebního materiálu
• k řezání kabelů a odstraňování izolací z drátů s průměrem 
0,75–6,0 mm²

• k lemování kabelových patek a konektorů s průměrem 1,5–6,0 mm²
• s funkcí stříhání
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• tělo kleští z ploché oceli
• v pevném umělohmotném kufříku

115.1230 271 
dílná

Souprava multifunkčních lemovacích 
kleští 560

Lemovací kleště na izolované kabelové patky

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1425 0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0 22-18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1415 491

Krimpovací kleště na izolované úhlové ploché dutinky

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1495 0,5-1,0 / 1,5-2,5 22-18/16-14 220,0 50,0 34,0 115.1428 512

Lemovací kleště na neizolované kabelové patky

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1430 1,5/2,5/6,0/10,0 20-18/16-14/12-10/8 220,0 50,0 34,0 115.1416 487
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Lemovací kleště na koncové objímky kabelů

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1440 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4,0 22/20/18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1418 499

115.1450 6,0/10,0/16,0 10/8/6 220,0 50,0 34,0 115.1420 499

Lemovací kleště na zásuvková pouzdra

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1435 0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0 20-18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1417 499

115.1455 2,5/0,5/8,0/10,0 14-22/8-6 220,0 50,0 34,0 115.1421 505

Krimpovací kleště na konektory DEUTSCH DTP

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1595 6,0 / 5,0 10/12 220,0 50,0 34,0 115.1437 500

Krimpovací kleště na konektory DEUTSCH DT a 
DEUTSCH DTP

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1120 4,0 / 2,5 
/ 1,5

16/14/12 220,0 50,0 34,0 115.1443 490

115.1585 2,5 / 4,0 14/12 220,0 50,0 34,0 115.1436 500

Krimpovací kleště na konektory DEUTSCH DT a 
DEUTSCH DTM

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1115 1,5 / 1,0 / 0,75 20/18-16 220,0 50,0 34,0 115.1442 490

115.1255 1,5 / 1,0 / 0,75 20/18/16 220,0 50,0 34,0 115.1441 490

115.1205 2,5 / 1,5 / 1,0 18/16/14 220,0 50,0 34,0 115.1438 490

Krimpovací kleště na izolované stykové spoje se 
smršťovací hadicí

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1475 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4,0-
6,0 / 10,0 22-18/16-14/12-10/8 220,0 50,0 34,0 115.1426 510
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Krimpovací kleště na izolované kabelové patky a koncové 
spojky se smršťovací hadicí

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1485 0,5-1,5 / 1,5-2,5 / 4,0-6,0 22-16/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1427 480

Krimpovací kleště na konektory AMP Superseal, typ 1,5

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1515 0,75 / 1,0 18/17 220,0 50,0 34,0 115.1431 490

Krimpovací kleště na konektory Delphi Metri-Pack Serie 
s těsněním

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1570 0,35 / 0,5-0,8 22/20-18 220,0 50,0 34,0 115.1432 490

Souprava krimpovacích kleští pro elektroinstalační práce

• ideální sestava nářadí pro elektroinstalatéry
• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• v pevném umělohmotném kufříku
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1480 3 dílná Souprava krimpovacích kleští pro 
elektroinstalační práce 910

Balení osahuje:

115.1401 Krimpovací kleště s rychloaretací 440

115.1415 Dvojice krimpovacích vložek pro izolované 
kabelové patky, Ø 0,5–6 mm 60

115.1416 Dvojice krimpovacích vložek pro neizolovaná 
kabelová oka, Ø 0,5–10 mm 60

Lemovací kleště na koaxiální zástrčky

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1445 1,72/2,50/5,40/6,48/8,23 RG58/RG59/RG62 220,0 50,0 34,0 115.1419 491

Krimpovací kleště na konektory Delphi Metri-Pack Serie 
s těsněním

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1575 1,0 - 2,0 / 3,0 16-14/12 220,0 50,0 34,0 115.1433 500

Souprava krimpovacích kleští pro práci s elektrickou sítí

• ideální sestava nářadí na síťovou kabeláž
• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• v pevném umělohmotném kufříku
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1490 5 dílná Souprava krimpovacích kleští pro 
práci s elektrickou sítí 1,05
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Balení osahuje:

115.1401 Krimpovací kleště s rychloaretací 440

115.1421 Dvojice krimpovacích vložek pro neizolované kontakty 60

115.1422 Krimpovací vložka pro nestíněné WE 
konektory 4P, RJ - 22 60

115.1423 Krimpovací vložka pro nestíněné WE 
konektory 6P2K, 6P4K / RJ11, 6P6K / RJ12 71

115.1424 Krimpovací vložka pro nestíněné WE 
konektory 8P8K/RJ45 65

Souprava univerzálního lemovacího nářadí s 
automatickými odizolovacími kleštěmi

• extrémně robustní a spolehlivé lemovací kleště
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli
• včetně samouzavíracích automatických odizolovacích kleští 
pro práci bez poškození

115.1400 283 
dílná

Souprava univerzálního 
lemovacího nářadí s automatickými 
odizolovacími kleštěmi

2,37

Balení osahuje:

115.1401 Krimpovací kleště s rychloaretací 440

115.1029 Automatické odizolovací kleště, 1–3,2 mm 280

115.1402 Souprava nástrčného nářadí v 
umělohmotném boxu, 271dílná 270

115.1415 Dvojice krimpovacích vložek pro izolované 
kabelové patky, Ø 0,5–6 mm 60

115.1416 Dvojice krimpovacích vložek pro neizolovaná 
kabelová oka, Ø 0,5–10 mm 60

115.1417 Dvojice krimpovacích vložek pro ploché 
konektory 4,8 a 6,3 mm, Ø 0,5–6 mm 60

115.1418 Dvojice krimpovacích vložek pro kabelové 
dutinky, Ø 0,5–4 mm 60

115.1419 Dvojice krimpovacích vložek pro koaxiální 
konektory, Ø 6,50/5,41/1,72 mm 60

POMŮCKY PRO POKLÁDKU
VERLEGEHI

Vtahovací lanko na kabely

• Ideálně vhodné k vtažení nebo pokládce kabelů nebo vedení
• Díky zaoblení na konci kovové hlavy je možné vtahovací 
pomůcku bez problémů posunovat potrubím

• S očkem pro připevnění kabelu nebo vedení
• Perlonový drát

150.0960 3,0 10,00 140

150.0970 4,0 20,00 270

Pomůcka pro protažení kabelů

• Nízké tření a vysoká pevnost
• Flexibilní připevnění hlavy
• K orientaci v potrubí s více ohyby
• Robustní umělohmotné tělo

115.1113 30,00 3,0 1,20

PÁJECÍ TECHNIKA
LOET

Páječka s držákem

• elektrická mikropájka
• keramické topné jádro
• měděná jednotka pro rychlé zahřátí a spolehlivý přenos tepla
• přívodní kabel s ochranou proti vzpěru
• včetně držáku

Technické údaje:
Výkon: 30 Watt

Provozní teplota: 0 - 600°C

Provozní Napětí: 220-240V AC, 50HZ

Délka napájecího kabelu: 1,3 m

Třída krytí: I

960.1255 220,0 220

Páječka s držákem

• elektrická mikropájka
• keramické topné jádro
• měděná jednotka pro rychlé zahřátí a spolehlivý přenos tepla
• přívodní kabel s ochranou proti vzpěru
• včetně držáku

Technické údaje:
Výkon: 60 Watt

Provozní teplota: 0 - 600°C

Provozní Napětí: 220-240V AC, 50HZ

Délka napájecího kabelu: 1,3 m

Třída krytí: I

960.1130 230,0 225

Stolní minipájka

• plynová mikropáječka až do 1 300 °C / 2 450 °F
• s piezozapalováním
• optimální pro lehčí pájecí práce
• plnění běžným plynem do zapalovačů / butanovým plynem 
ISO

• kompaktní provedení
• s bezpečnostním uzávěrem

960.1110 70,0 130
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Stolní minipájka

• plynová mikropáječka až do 1 300 °C / 2 450 °F
• s piezozapalováním
• k tavení, tvrdému pájení, pájení menšího rozsahu
• plnění běžným plynem do zapalovačů / butanovým plynem 
ISO

• kompaktní provedení
• s dětskou pojistkou a vypínací pojistkou

960.1215 75,0 110,0 112

Malá pájka

• plynová mikropáječka až do 1 300 °C / 2 450 °F
• s piezozapalováním
• optimální pro jemné pájecí práce
• plnění běžným plynem do zapalovačů / butanovým plynem 
ISO

• se stojánkem na stůl

960.1200 110,0 350

Malá pájka se stahovacím zrcátkem

• plynová mikropáječka až do 1 300 °C / 2 450 °F
• s piezozapalováním
• optimální pro jemné pájecí práce
• se stahovacím zrcátkem/reflektorem plamene
• plnění běžným plynem do zapalovačů / butanovým plynem 
ISO

• se stojánkem na stůl

960.1210 110,0 135,0 350

Mikrosouprava k pájení

• plynová mikropáječka až do 1 300 °C / 2 450 °F
• Bez piezozapalování
• Možnost nastartování s použitím externího zapalovacího 
zdroje (např. s použitím zapalovače nebo kapesní pájecí 
minilampy)

• optimální k jemné práci
• možnost plynulé regulace přívodu plynu
• plnění běžným plynem do zapalovačů / butanovým plynem 
ISO

• včetně různých nástavců, cívky s pájecím drátem, pájecí 
houby

• v pevném umělohmotném kufříku

960.1265 8 dílná Mikrosouprava k pájení 210

Balení osahuje:

960.1163 Pájecí hrot 3,5 mm, dláto 3

960.1164 Pájecí hrot 4,5 mm, diagonální 3

960.1165 Pájecí hrot, nůž 3

960.1167 Pájecí houba, kruhová 12

960.1168 Cívka s pájecím drátem, 95 mm 25

960.1266 Plynová pájka bez piezozapalování 50

960.1267 Pájecí hlava pro šroubovací pájecí hroty 12

960.1268 Pájecí hrot 3

Mikrosouprava k pájení

• plynová mikropáječka až do 1 300 °C / 2 450 °F
• s piezozapalováním
• optimální k jemné práci
• možnost plynulé regulace přívodu plynu
• plnění běžným plynem do zapalovačů / butanovým plynem 
ISO

• včetně různých nástavců, cívky s pájecím drátem, pájecí 
houby

• v pevném umělohmotném kufříku

960.1160 11 
dílná Mikrosouprava k pájení 370

Balení osahuje:

960.1161 Plynová pájka s piezozapalováním 80

960.1162 Pájecí hlava pro šroubovací pájecí hroty 9

960.1163 Pájecí hrot 3,5 mm, dláto 3

960.1164 Pájecí hrot 4,5 mm, diagonální 3

960.1165 Pájecí hrot, nůž 3

960.1166 Nástavec na smršťovací hadici 3

960.1167 Pájecí houba, kruhová 12

960.1168 Cívka s pájecím drátem, 95 mm 25

960.1169 Ochranná čepička, pro 960.1160 14

960.1170 Nasazovací kryt, pro 960.1160 7

960.1268 Pájecí hrot 3

Souprava izolačních PVC pásek

• dobrá odolnost vůči opotřebení a korozi nebo vlhkosti
• velká dielektrická tloušťka a dobrá mechanická ochrana
• vynikající tvarová adaptabilita
• splňuje požadavky BS3924
• teplotní stálost v rozsahu 0 až +90 °C
• v různých barvách

141.6010 8 dílná 19,0 10,00 150

Vulkanizovaná páska pro případ poruchy

• vynikající odolnost vůči vlivům počasí
• snadná práce díky velké roztažnosti
• vzduchotěsná a vodotěsná, protože je samosvařovací
• odolnost vůči teplotám v rozmezí od -40 do + 90 °C
• tloušťka pásky 0,5 mm
• z polyizobutylové pásky
• možné použití v oblasti elektroinstalace, sanitární techniky a 
motorových vozidel

141.6000 18,0 10,00 100

141.6001 38,0 10,00 210
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Lepicí páska s ochrannou izolací

• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• na cívce

117.4231 52,0 10,00 105

117.4232 102,0 10,00 190

117.4233 102,0 10,00 190

Smrštovací hadice

• smršťovací poměr 2:1
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0540 100 dílná Smrštovací hadice 130

30 x                         1,5x100 mm

30 x                    2,5x100 mm

20 x   4,0x100 mm

10 x   6,0x100 mm

6 x 10,0x100 mm

4 x 13,0x100 mm

               

Kleště k držení pájecích lanek

• ke spolehlivému připevnění slanovaných vodičů
• eliminace ulomení pájeného spoje
• díky aretaci na kleštích možnost odložení kleští a uvolnění 
rukou pro pájení

• eliminace rizika popálení prstů
• tenké provedení pro práci na obtížně přístupných místech
• nastavitelná ramena pro optimální použití
• se samouzavírací pružinou
• včetně aretace
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a molybdenu

115.1052 9-74 65,0 245,0 260

UPEVNĚNÍ KABELŮ
KABELFEST

Souprava pro opravu umělohmotných dílů (bez kabelů)

• vhodné k opravě trhlin nebo podobných poškození u 
umělohmotných dílů (min. tloušťka 1 mm)

• vhodné také na umělou hmotu se sklolaminátovou částí – 
max. 40 %

• provoz na baterie bez závislosti na elektrické síti
• použití také se síťovým zdrojem
• držák topné tyče na různé opravné svorky s Ø 0,6 a 0,8 mm
• zahřátí svorky asi na 100–200 °C
• možnost ohýbání, s opěrnou nohou
• provoz na baterie vystačí asi na 150 opravných svorek
• se 100 různými svorkami každého druhu
• opravné svorky se vtlačí do místa zlomu a navrátí 
umělohmotnému tělu dlouhodobou pevnost

• včetně provozní kontrolky, kontrolky stavu baterie a stavu 
nabití

• není určeno pro GFK nebo karbon

Oblasti použití: nárazníky, kryty, obložení, atd.

Technické údaje:
Vstupní proud: DC 5 V, 2 A

Výstupní proud: DC 3,7 V, max. 8 A

Nabíječkou: 100-240V / 50/60Hz

Doba nabíjení: 3–4 hodiny

150.1035 302 
dílná

Souprava pro opravu 
umělohmotných dílů (bez kabelů) 1,30

Balení osahuje:

150.1036 Přístroj k opravě umělohmotných dílů 400

150.1037 Síťový zdroj 12V, 100–240 V, 50–60 Hz 93

150.1051 Opravné kladivo, tvar U, Ø 0,6 mm, 100 ks 20

150.1057 Opravné kladivo, tvar U, Ø 0,8 mm, 100 ks 20

150.1052 Opravné kladivo, tvar V, Ø 0,6 mm, 100 ks 20

Opravné svorky

• vhodné k opravě prasklin na světlometech, náraznících, atd.
• svorky se roztaví v místě praskliny
• odolné proti korozi
• z jakostní oceli

150.1053 Tvar W 0,6 100 20

150.1059 Tvar W 0,8 100 20

VÝROBKY PODLE NORMY DIN A DALŠÍCH NOREM
DINNORM

Minipojistky pro motorová vozidla

• podle normy ISO 8820-3
• pojistky s barevným značením podle velikosti v Ampérech
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0740 100 dílná Minipojistky pro motorová vozidla 120

10 x 2 A / ISO 8820-3

10 x 3 A / ISO 8820-3

10 x 4 A / ISO 8820-3

10 x 5 A / ISO 8820-3

10 x 7.5 A / ISO 8820-3

10 x 10 A / ISO 8820-3

10 x 15 A / ISO 8820-3

10 x 20 A / ISO 8820-3

10 x 25 A / ISO 8820-3

10 x 30 A / ISO 8820-3
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Pojistky pro motorová vozidla

• podle normy ISO 8820-3
• pojistky s barevným značením podle velikosti v Ampérech
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0730 36 dílná Pojistky pro motorová vozidla 250

6 x 20 A / ISO 8820-3

6 x 30 A / ISO 8820-3

6 x 40 A / ISO 8820-3

6 x 50 A / ISO 8820-3

3 x 60 A / ISO 8820-3

3 x 70 A / ISO 8820-3

3 x 80 A / ISO 8820-3

3 x 100 A / ISO 8820-3

Minipojistky pro motorová vozidla

• podle normy ISO 8820-3
• pojistky s barevným značením podle velikosti v Ampérech
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0280 120 dílná Minipojistky pro motorová vozidla 190

20 x   5 A / ISO 8820-3

20 x 10 A / ISO 8820-3

20 x 15 A / ISO 8820-3

20 x 20 A / ISO 8820-3

20 x 25 A / ISO 8820-3

20 x 30 A / ISO 8820-3

Pojistky pro motorová vozidla

• podle normy ISO 8820-3
• pojistky s barevným značením podle velikosti v Ampérech
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0250 120 dílná Pojistky pro motorová vozidla 210

20 x   5 A / ISO 8820-3

20 x 10 A / ISO 8820-3

20 x 15 A / ISO 8820-3

20 x 20 A / ISO 8820-3

20 x 25 A / ISO 8820-3

20 x 30 A / ISO 8820-3

Skleněné pojistky

• uvolňovací charakteristika: pomalá
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0270 120 dílná Skleněné pojistky 220

20 x   5 A

20 x 10 A

20 x 15 A

20 x 20 A

20 x 25 A

20 x 30 A

Lisované spojky

• vhodné pro průměry kabelů: červená 0,5–1,5 mm², modrá 
1,5–2,5 mm², žlutá 2,5–6,0 mm²

• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0290 160 dílná Lisované spojky 260

12 x                       0,5-1,5 mm²

18 x                  1,5-2,5 mm²

20 x 1,5-2,5 mm²

12 x 2,5-6,0 mm²

8 x 0,5-1,5 mm² M4

10 x 1,5-2,5 mm² M4

10 x 1,5-2,5 mm² M5

10 x 1,5-2,5 mm² M6

4 x 2,5-6,0 mm² M5
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Lisované spojky

• vhodné pro průměry kabelů: červená 0,5–1,5 mm², modrá 
1,5–2,5 mm², žlutá 2,5–6,0 mm²

• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0300 360 dílná Lisované spojky 450

10 x                       0,5-1,5 mm²

30 x                  0,5-1,5 mm²

30 x 1,5-2,5 mm²

10 x 1,5-2,5 mm²

15 x 2,5-6,0 mm²

30 x 1,5-2,5 mm² M5

20 x 1,5-2,5 mm² M6

20 x 1,5-2,5 mm² M10

20 x 2,5-6,0 mm² M5

15 x 2,5-6,0 mm² M6

15 x 2,5-6,0 mm² M10

25 x 1,5-2,5 mm²

25 x 1,5-2,5 mm²

30 x 1,5-2,5 mm² M5

20 x 2,5-6,0 mm² M5

25 x 1,5-2,5 mm²

10 x 1,5-2,5 mm²

10 x 1,5-2,5 mm²

  

Souprava smršťovacích stykových spojů

• Vhodné pro průměry kabelů: červená 0,5–1,5 mm², modrá 
1,5–2,5 mm², žlutá 4,0–6,0 mm²

• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0790 200 dílná Souprava smršťovacích stykových 
spojů 370

90 x                   Ø 0,5 - 1,5 mm²

90 x                  Ø 1,5 - 2,5 mm²

20 x Ø 4,0 - 6,0 mm²

               

                

Souprava koncových objímek na kabely s krimpovacími 
kleštěmi

• Vhodné pro průměry kabelů: 0,25–6,0 mm²
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0840 1001 
dílná

Souprava koncových objímek na 
kabely s krimpovacími kleštěmi 900

125 x                   

125 x                  

125 x 

125 x

125 x

125 x

125 x

125 x

1 x

 

       

Odbočovací spojky

• vhodné pro průměry kabelů: červená 0,5–1,5 mm², modrá 
1,5–2,5 mm²

• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0570 50 dílná Odbočovací spojky 145

25 x                       0,5-1,5 mm²

25 x                  1,5-2,5 mm²

    

  

Smrštovací hadice

• smršťovací poměr 2:1
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0230 127 dílná Smrštovací hadice 100

30 x   2,0x40 mm 

25 x   2,5x40 mm

20 x   3,5x40 mm

20 x   5,0x40 mm

16 x   7,0x80 mm

8 x 10,0x80 mm

8 x 13,0x85 mm



Inovace jsou 
  naším cílem!

FLOTILA MOBILNÍCH 
INFORMAČNÍCH VOZIDEL
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BEZPEČNOST PRÁCE
ARBSCHU

Pracovní ochranná přilba

• DIN EN 397
• speciální umělá hmota

117.1608 290,0 225,0 175,0 370

117.1609 290,0 225,0 175,0 370

117.1610 290,0 225,0 175,0 370

Ochranný obličejový štít pro elektroinstalační práce

• DIN EN 397
• kontrola rušivého světelného oblouku podle DGUV GS-ET-29; 
zkušební hladina W(LBP)= 158 kJ (odpovídá prospektivnímu 
zkušebnímu zkratovému proudu 4 kA/ 0,5 s) EN 166

• osobní ochrana zraku
• přirozená reprodukce barev s čirým hledím bez zabarvení
• index reprodukce barev > 90 % 
• prostupnost světla: > 88 %
• vhodné pro běžně prodávané bezpečnostní přilby pro 
elektroinstalační práce

• obličejová ochrana pro 117.1608–117.1610

117.1780 Třída 1 278

Ochranný obličejový štít pro elektroinstalační práce

• DIN EN 166
• kontrola rušivého světelného oblouku podle DGUV GS-ET-29; 
zkušební hladina W(LBP)= 318 kJ (odpovídá prospektivnímu 
zkušebnímu zkratovému proudu 7 kA/ 0,5 s) EN 166

• dodatečná kontrola rušivého světelného oblouku podle ASTM 
F2178, ATPV: 7,0 cal/cm²

• přirozená reprodukce barev s čirým hledím bez zabarvení
• index reprodukce barev > 90 % 
• prostupnost světla > 70 %
• vhodné pro běžně prodávané bezpečnostní přilby pro 
elektroinstalační práce

• součástí dodávky ochranný gel proti vytváření povlaku
• nastavení velikosti pryžovým páskem

117.1796 Třída 2 525

Pouzdro na přenášení pracovní ochranné přilby

• z koženky
• s popruhem pro přenášení

117.1612 500,0 480,0 500

Bezpečnostní gumové holínky s ochrannou izolací

• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• podle nové normy EN 50321
• s ocelovou krytkou

117.1613 39 3,00

117.1614 40 3,00

117.1615 41 3,00

117.1616 42 3,00

117.1617 43 3,00

117.1618 44 3,00

117.1619 45 3,00

117.1620 46 3,00

117.1621 47 3,00

Spodní rukavice

• z jemného bavlněného trička

117.1660 260,0 225

Ochranné rukavice pro elektroinstalatéry, s ochrannou 
izolací Naturlatex

• dielektrické latexové rukavice
• izolace podle normy DIN EN 60903
• anatomický střih
• antialergické
• s rovným okrajem
• balení s UV ochranou

K pohlcení vlhkosti z pokožky a k lepšímu odvětrání se 
doporučuje používat spodní rukavice.

Pozor: Vyžadují se přetahovací rukavice pro mechanickou 
ochranu!

117.1663 1,0 0 9 360,0 215

117.1664 1,0 0 10 360,0 215

117.1132 2,0 1 10 360,0 250

117.1133 2,0 3 10 410,0 690

117.1134 2,5 4 10 410,0 890

Ochranné rukavice pro elektroinstalatéry, s ochrannou 
izolací Naturlatex

• dielektrické latexové rukavice
• izolace podle normy DIN EN 60903
• anatomický střih
• antialergické
• s rovným okrajem
• balení s UV ochranou

K pohlcení vlhkosti z pokožky a k lepšímu odvětrání se 
doporučuje používat spodní rukavice.

Pozor: Vyžadují se přetahovací rukavice pro mechanickou 
ochranu!

117.2315 1,0 8 0 400,0 215

117.1661 1,0 9 0 400,0 215

117.1662 1,0 10 0 400,0 215

117.1762 2,0 10 0 410,0 470

117.2316 1,0 11 0 400,0 215

117.1756 1,0 9 00 410,0 168

117.1757 1,0 10 00 410,0 189
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Pneumatická zkoušečka elektrikářských ochranných 
rukavic

• ke kontrole izolovaných rukavic
• použití vždy před zahájením práce

117.1666 110,0 140,0 800

Ochranná brašna na elektrikářské rukavice

• brašna na opasek z plachtoviny
• k uschování a ochraně elektrikářských rukavic

117.1665 180,0 200,0 200

Přetahovací rukavice na elektrikářské ochranné rukavice

• hydrofobní
• ošetřeno silikonem
• kožené rukavice pro dielektrické rukavice
• uzavírání na zip na hřbetu ruky
• manžeta ze štípenky
• k ochraně před mechanickými riziky
• lícová hovězí useň

Pozor: Tyto vrchní rukavice jsou nezbytné k ochraně před 
mechanickým poškozením (otěr, proříznutí, propíchnutí) při 
použití dielektrických rukavic!

117.1560 10 320,0 175

Gumová krycí rouška s ochrannou izolací, transparentní

• Izolace podle normy DIN EN 61112
• Průhledná textilie
• Odolné proti chladu a vysoce flexibilní

117.2303 0,5 130,0 130,0 0,03

117.2304 0,5 200,0 200,0 0,10

117.2305 0,5 250,0 350,0 0,12

117.2306 0,5 500,0 500,0 0,18

117.2307 0,5 600,0 600,0 0,22

117.2308 0,5 1000,0 1000,0 0,68

117.2309 0,5 1200,0 1200,0 0,80

117.2311 0,5 1300,0 50000,0 40,00

Gumová krycí rouška s ochrannou izolací

• testováno podle VDE 0680/1
• izolace podle normy DIN EN 60903
• vynikající pevnost v trhu a vodotěsnost
• mimořádně vhodné na venkovní použití

117.1651 1,0 130,0 130,0 0,04

117.1652 1,0 250,0 350,0 0,21

117.1653 1,0 500,0 500,0 0,43

117.1654 1,0 600,0 600,0 0,70

117.1655 1,0 1000,0 1000,0 1,80

117.1656 1,0 1200,0 1000,0 2,95

117.1657 1,0 1000,0 10000,0 16,75

117.1658 1,0 1200,0 10000,0 20,10

Gumová krycí rouška s ochrannou izolací

• testováno podle VDE 0680/1
• izolace podle normy DIN EN 60903
• vynikající pevnost v trhu a vodotěsnost
• mimořádně vhodné na venkovní použití

117.1746 1,6 130,0 130,0 0,03

117.1747 1,6 250,0 250,0 0,22

117.1748 1,6 500,0 500,0 0,44

117.1749 1,6 600,0 600,0 0,72

117.1750 1,6 1000,0 1000,0 1,90

117.1751 1,6 1200,0 1200,0 3,10

117.1752 1,6 1000,0 10000,0 18,60

117.1753 1,6 1200,0 10000,0 25,60

Izolovaný pochozí rohož

• izolace podle IEC 61111, třída 2

117.3819 3,0 1000,0 1000,0 3,42

117.1398 3,0 1000,0 10000,0 40,00

117.1754 4,5 1000,0 1000,0 6,00

117.1755 4,5 1000,0 10000,0 60,00

Ochranné pouzdro na izolovanou pochozí rohož

• z koženky
• s popruhem pro přenášení

117.1399 230,0 1000,0 900

Vytyčovací fóliová páska, červeno-bílé šrafování

• k zabezpečení a vyznačení nebezpečných míst
• podle ASR A1.3 a BGV A8
• vysoká pevnost v trhu
• červené a bílé bloky
• pro venkovní i vnitřní použití
• polyetylén
• v pevné kartonové krabici s možností odvíjení

917.3899 80,0 500,0 2,50
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Souprava uzavíracích sloupků s řetězem

• Ideálně vhodné k uzavření oblastí s omezeným přístupem
• Ke spolehlivému stání je možné podstavec naplnit vodou 
nebo pískem

• Výška uzavíracích sloupků asi 950 mm se 2 očky pro 
zavěšení řetězu

• Včetně podstavce a řetězu
• z umělé hmoty

117.1540 9 dílná Souprava uzavíracích sloupků s 
řetězem 3,22

Balení osahuje:

X

117.1541 4 Uzavírací sloupky s podstavcem 0,50

117.1542 1 Řetězy, 20 m 1,11

Výstražný symbol – blesk – pro práci na hybridních 
automobilech a elektromobilech

• varování před nebezpečný napětím!
• k zabezpečení pracoviště
• pro venkovní i vnitřní použití
• pro podnikové pozemky a tovární haly
• robustní kvalita s laminátovou vrstvou
• odolné proti otěru a chemickým látkám
• hliník/umělá hmota

917.3898 5 200,0 66

Výstražný symbol – vypínač – pro práci na hybridních 
automobilech a elektromobilech

• nezapínat, pracuje se
• k zabezpečení pracoviště
• pro venkovní i vnitřní použití
• pro podnikové pozemky a tovární haly
• robustní kvalita s laminátovou vrstvou
• odolné proti otěru a chemickým látkám
• hliník/umělá hmota

917.3897 5 200 84

Výstražné a bezpečnostní nálepky

• k zabezpečení pracoviště
• pro venkovní i vnitřní použití
• pro podnikové pozemky a tovární haly
• robustní kvalita s laminátovou vrstvou
• odolné proti otěru a chemickým látkám
• hliník/umělá hmota

117.2478 Štítek Ustanovení VDE 660,0 1000,0 1,5 160

117.2479 Štítek První pomoc 410,0 595,0 1,5 384

117.2481 Štítek Likvidace požáru 410,0 595,0 1,5 384

117.2482 Výstražný štítek 
Uzemněno 200,0 120,0 1,6 178

OCHRANA KABELŮ
KABSCHU

Ochranný klín na kabely

• Oddělení řezaného kabelu od okolních kabelů
• Z nylonu

117.2321 122,0 48,0 57

PINZETY A ZRCÁTKA S OCHRANNOU IZOLACÍ
PISPMS

Pinzeta s ochrannou izolací, zahnutá

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s ochranou proti sesmeknutí
• slitina chromu a vanadu

117.1623 11,5 145,0 35

117.1624 15,5 200,0 72

Pinzeta s ochrannou izolací, rovná

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s ochranou proti sesmeknutí
• slitina chromu a vanadu

117.1626 11,0 130,0 30

117.1627 13,5 130,0 30

117.1628 15,0 145,0 55

117.1629 15,5 200,0 72

Inspekční zrcátko s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• izolováno
• slitina chromu a vanadu

117.1630 22 175,0 20

Inspekční zrcátko s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• flexibilní
• izolováno

117.2408 0 x 40 590,0 334

117.2409 0 x 58 590,0 350

117.2411 4 x 54 590,0 350

Flexibilní magnetický držák s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pružné tělo
• speciální nástrojářská ocel

117.2322 0,25 14,0 420,0 23

117.2323 1,0 15,0 470,0 180

117.2324 1,8 16,5 520,0 325
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MOMENTOVÉ KLÍČE S OCHRANNOU IZOLACÍ
DREHMOMS

Momentový klíč s přesným nastavením, s ochrannou 
izolací

• přesnost vypnutí: ±4 % od nastavené hodnoty na stupnici
• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• ke kontrolovanému utahování doprava
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• bez stupnice – s pevně nastavenou hodnotou
• uchycení vnitřním šestihranem podle DIN 3126 - E 6,3
• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

117.3922 3/8" 5-35 78,0 210,0 420

117.1001 1/2" 5-35 78,0 250,0 420

Momentový miniklíč s ochrannou izolací a přepínací 
řehtačkovou hlavou

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• přesnost vypnutí: ± 4 % od nastavené hodnoty na stupnici 
(maximální odchylka)

• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• ke kontrolovanému utahování doprava
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• s robustním řehtačkovým mechanismem se 30 zuby
• ergonomický tvar rukojeti k jistému přenosu utahovacího 
momentu

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

117.1400 1/4" 2-12 40,0 41,0 200,0 400

117.1402 1/4" 5-25 40,0 41,0 200,0 420

117.1184 3/8" 5-25 40,0 42,0 200,0 440

117.1185 1/2" 5-25 40,0 42,0 200,0 440

Momentový klíč s ochrannou izolací a přepínací 
řehtačkovou hlavou

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• přesnost vypnutí: ± 4 % od nastavené hodnoty na stupnici 
(maximální odchylka)

• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• ke kontrolovanému utahování doprava
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• stupnice s dílky v Nm pro přesné nastavení
• velké průhledové okénko pro optimální odečet hodnoty
• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• s robustním řehtačkovým mechanismem se 30 zuby
• rychlé a jisté nastavení utahovacího momentu otáčením 
rukojeti

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

117.3805 3/8" 2-27 51,0 280,0 0,92

117.3810 3/8" 5-50 51,0 370,0 1,07

117.1301 1/2" 2-27 61,0 280,0 0,93

117.1300 1/2" 5-50 61,0 370,0 1,10

117.1302 1/2" 20-100 61,0 460,0 1,20

117.1303 1/2" 40–
220 61,0 530,0 1,30

Omezovač momentu s přesným nastavením, T-rukojeť, s 
ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• vysoká přesnost
• ke kontrolovanému utahování doprava
• citelné uvolnění utahovacího momentu při překonání západky
• překročení nastavené hodnoty není možné
• bez stupnice – s pevně nastavenou hodnotou
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

117.3806 3/8" 12 36,5 270,0 165,0 540

117.3807 3/8" 18 36,5 270,0 165,0 540

117.3808 3/8" 25 36,5 270,0 165,0 540

Omezovač momentu s přesným nastavením, s ochrannou 
izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• vysoká přesnost
• ke kontrolovanému utahování doprava
• citelné uvolnění utahovacího momentu při překonání západky
• překročení nastavené hodnoty není možné
• bez stupnice – s pevně nastavenou hodnotou
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

117.3802 3/8" 3/8" 12 23,0 27,5 92,0 310

117.3803 3/8" 3/8" 18 23,0 27,5 92,0 310

117.3804 3/8" 3/8" 25 23,0 27,5 92,0 310

KLÍČE S OCHRANNOU IZOLACÍ
SCHLMS

Stavitelný klíč s ochrannou izolací

• v souladu s normou DIN 3117
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• svěrná čelist zahnutá o 15°
• švédský model
• stupnice v mm
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

117.1250 24,0 12,0 55,0 30,0 8,0 14,0 200,0 310

117.1253 30,0 14,0 77,0 40,0 14,0 19,0 250,0 540

117.1254 34,0 17,5 78,0 48,0 17,5 18,0 300,0 830

Stavitelný klíč s ochrannou izolací

• v souladu s normou DIN 3117
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• svěrná čelist zahnutá o 15°
• švédský model
• stupnice v mm
• matné satinování
• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.4270 27 13,0 57,5 20,0 13,0 18,5 210,0 329

117.4271 31 15,0 68,5 30,0 15,0 20,0 260,0 530

117.4272 34 17,5 79,0 36,0 17,5 23,0 315,0 800
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Plochý klíč s ochrannou izolací

• v souladu s normou DIN 7446
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• svěrná čelist zahnutá o 15°
• slitina chromu a vanadu

117.1506 6 12,0 23,5 70,1 30

117.1507 7 12,0 25,0 77,0 30

117.1508 8 12,5 27,2 84,0 30

117.1509 9 12,5 29,2 90,0 40

117.1510 10 13,0 31,2 97,0 40

117.1511 11 13,4 33,3 104,0 50

117.1512 12 13,5 35,2 110,0 50

117.1513 13 13,9 37,4 117,0 70

117.1514 14 14,2 39,5 124,0 80

117.1515 15 14,4 41,2 130,0 90

117.1516 16 14,7 42,7 137,0 120

117.1517 17 14,9 44,5 144,0 120

117.1518 18 15,2 46,7 150,0 120

117.1519 19 15,4 48,7 157,0 150

117.1522 22 16,2 54,9 174,0 190

117.1524 24 16,7 58,4 190,0 300

117.1527 27 17,4 63,7 210,0 390

117.1530 30 18,1 69,8 230,0 510

117.1532 32 18,4 65,8 244,0 550

117.2208 5/16" 8,0 17,3 120,0 34

117.2209 3/8" 8,8 23,3 108,0 40

117.2251 7/16" 9,9 25,6 115,7 46

117.2252 1/2" 10,7 30,0 136,0 65

117.2253 9/16" 10,6 33,1 145,0 80

117.2254 5/8" 10,2 34,4 156,0 114

117.2255 11/16" 9,7 38,1 170,0 116

117.2256 3/4" 11,1 41,6 173,0 150

117.2257 13/16" 12,7 44,8 186,0 180

117.2258 7/8" 13,2 49,0 193,0 190

117.2259 15/16" 12,7 52,4 215,0 300

117.2261 1" 13,2 59,1 210,0 330

Řehtačkový očkový klíč s ochrannou izolací

• profil FlankTraction
• v souladu s normou DIN 7446
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• rovné provedení
• přesné ozubení s 72 zuby
• slitina chromu a vanadu

117.4206 6 6,7 14,4 126,0 0,03

117.4207 7 6,9 17,2 137,0 0,04

117.4208 8 6,9 17,2 140,0 0,04

117.4209 9 7,3 19,2 150,0 0,04

117.4210 10 7,7 21,2 159,0 0,06

117.4211 11 8,1 22,2 165,0 0,06

117.4212 12 8,6 23,2 172,0 0,08

117.4213 13 9,0 25,2 178,0 0,09

117.4214 14 9,4 28,2 191,0 0,12

117.4215 15 9,8 29,2 200,0 0,13

117.4216 16 10,3 31,2 208,0 0,16

117.4217 17 10,7 32,2 226,0 0,19

117.4218 18 11,1 33,2 237,0 0,23

117.4219 19 11,6 34,2 248,0 0,25

117.4221 21 13,4 40,4 274,0 0,36

117.4222 22 13,4 40,4 290,0 0,34

117.4224 24 14,9 46,4 323,0 0,49

117.4227 27 15,9 52,4 331,0 0,61

117.4228 30 17,4 59,2 389,0 0,90

117.4229 32 17,9 62,4 415,0 1,10

117.4230 34 17,9 62,4 460,0 1,25

117.2283 5/16" 9,2 18,2 124,0 0,05

117.2284 3/8" 11,2 22,9 141,0 0,05

117.2285 7/16" 11,5 24,4 143,8 0,06

117.2286 1/2" 12,9 27,7 150,0 0,08

117.2287 9/16" 12,2 29,8 164,0 0,09

117.2288 5/8" 13,2 33,9 177,0 0,14

117.2289 11/16" 12,9 34,3 185,0 0,18

117.2291 3/4" 13,7 36,8 205,0 0,21

117.2292 7/8" 16,2 44,2 248,0 0,22

117.2293 15/16" 14,0 50,3 277,0 0,42

Očkový klíč s ochrannou izolací, prohnutý 

• profil FlankTraction
• v souladu s normou DIN 7447
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• očko prohnuté o 75°
• slitina chromu a vanadu

117.1306 6 6,1 13,6 160,0 55

117.1307 7 6,7 12,6 160,0 55

117.1308 8 7,1 14,0 170,0 60

117.1309 9 7,4 15,5 170,0 65

117.1310 10 7,8 17,0 170,0 80

117.1311 11 8,1 18,4 180,0 90

117.1312 12 10,2 19,9 190,0 100

117.1313 13 10,9 21,3 190,0 110

117.1314 14 11,3 22,8 210,0 160

117.1315 15 11,9 24,1 215,0 170

117.1316 16 12,2 25,7 220,0 200

117.1317 17 12,6 27,1 225,0 250

117.1318 18 13,2 28,6 230,0 270

117.1319 19 13,6 30,1 240,0 290

117.1322 22 13,9 34,4 260,0 320

117.1324 24 15,4 36,2 280,0 490

117.1327 27 16,4 40,4 295,0 540

117.1330 30 17,4 44,4 310,0 580

117.1332 32 18,4 47,4 330,0 590

117.2269 5/16" 7,9 16,6 155,0 60

117.2271 3/8" 7,7 16,6 173,0 80

117.2272 7/16" 10,5 20,3 175,0 86

117.2273 1/2" 10,3 21,7 195,0 110

117.2274 9/16" 10,8 24,5 202,0 160

117.2275 5/8" 11,9 27,2 210,0 204

117.2276 11/16" 12,7 28,4 216,0 260

117.2277 3/4" 13,9 31,0 235,0 294

117.2278 13/16" 12,5 32,0 255,0 300

117.2279 7/8" 15,3 36,0 255,0 320

117.2281 15/16" 15,2 38,5 280,0 500

117.2282 1" 15,1 42,3 280,0 510

Plochý klíč s řehtačkou a ochrannou izolací

• v souladu s normou DIN 3113 / ISO 3318
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• svěrná čelist zahnutá o 15°
• slitina chromu a vanadu

117.2262 10 7,1 22,7 105,0 28

117.2263 11 8,2 25,6 115,0 34

117.2264 12 7,7 27,1 127,0 38

117.2265 13 8,5 28,9 135,0 46

117.2266 14 9,3 31,8 145,0 54

117.2267 17 10,7 38,4 160,0 74

117.2268 19 11,8 42,1 175,0 100

Ráčna s ozubeným kolečkem, s ochrannou izolací

• profil FlankTraction
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• přesné ozubení s 32 zuby
• mimořádně pevné
• s možností přepínání
• slitina chromu a vanadu

117.2294 13x17 44,2 34,2 283,0 0,35

117.2295 17x19 48,1 42,1 287,0 0,58

117.2296 19x24 55,1 51,5 365,0 0,91

117.2297 24x30 63,0 65,0 445,0 1,57

Šroubovák na nástrčné ořechy s ochrannou izolací

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7445
• izolace podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu

117.1177 3 10,0 215,0 125,0 90,0 37,0 65

117.1178 3,5 10,0 215,0 125,0 90,0 37,0 70

117.1179 4 10,0 215,0 125,0 90,0 37,0 70

117.1181 4,5 10,0 215,0 125,0 90,0 37,0 70

117.1235 5 11,5 215,0 125,0 90,0 37,0 75

117.1182 5,5 15,5 215,0 125,0 90,0 37,0 70

117.1236 6 12,5 215,0 125,0 90,0 37,0 75

117.1237 7 14,5 225,0 125,0 100,0 37,0 115

117.1238 8 15,5 225,0 125,0 100,0 37,0 115

117.1239 9 16,5 225,0 125,0 100,0 37,0 155

117.1240 10 17,0 225,0 125,0 100,0 37,0 120

117.1241 11 19,5 235,0 125,0 110,0 37,0 160

117.1242 12 20,5 235,0 125,0 110,0 37,0 170

117.1243 13 21,5 235,0 125,0 110,0 37,0 170

117.1244 14 23,5 235,0 125,0 110,0 37,0 170

117.1247 17 26,5 235,0 125,0 110,0 37,0 190
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Souprava nářadí, izolované nářadí

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7445
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu

117.1255 5 dílná 5,5 - 7 - 8 - 10 - 13 mm 630

Nástrčný klíč s T-rukojetí, s ochrannou izolací

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7440
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k uchopení mimořádně dlouhých závitových šroubů
• z přesné ocelové trubky
• slitina chromu a vanadu

117.1771 10 17,0 165,0 200,0 320

117.1772 11 19,0 165,0 200,0 380

117.1773 12 19,0 165,0 200,0 370

117.1774 13 20,0 165,0 200,0 370

117.1775 14 24,0 165,0 200,0 370

117.1776 16 26,0 165,0 200,0 420

117.1777 17 26,0 165,0 200,0 430

117.1778 18 29,0 165,0 200,0 460

117.1779 19 30,0 165,0 200,0 440

117.1781 20 32,0 165,0 200,0 460

117.1782 22 33,0 165,0 200,0 570

117.1783 24 35,0 165,0 200,0 590

Nástrčný klíč s T-rukojetí, s ochrannou izolací, dlouhý

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7440
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k uchopení mimořádně dlouhých závitových šroubů
• z přesné ocelové trubky
• slitina chromu a vanadu

117.1725 8 17,0 165,0 300,0 350

117.1726 10 20,0 165,0 300,0 380

117.1727 11 20,0 165,0 300,0 430

117.1728 12 20,0 165,0 300,0 430

117.1729 13 20,0 165,0 300,0 420

117.1730 14 23,0 165,0 300,0 440

117.1731 17 28,0 165,0 300,0 520

117.1732 19 32,0 165,0 300,0 590

117.1733 22 33,0 165,0 300,0 690

117.1734 24 33,5 165,0 300,0 780

Nástrčný klíč s T-rukojetí, s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s magnetem
• na bity podle normy DIN 3126 - C 6,3
• slitina chromu a vanadu

117.2422 4 8,1 95,0 210,0 164

117.2423 5 8,5 95,0 210,0 166

117.2424 6 11,7 95,0 210,0 170

117.2425 7 13,5 95,0 210,0 172

117.2426 8 15,0 95,0 210,0 173

117.2427 9 11,2 95,0 210,0 182

117.2428 10 18,0 95,0 210,0 190

117.2429 11 19,8 95,0 210,0 200

117.2431 12 19,8 95,0 210,0 204

117.2432 13 20,5 95,0 210,0 208

117.2433 14 23,2 95,0 210,0 224

Nástrčný klíč s T-rukojetí, s ochrannou izolací

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/1174 s aretací 
kuličkou

• v souladu s normou DIN 7436
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu

117.3919 1/4" 92,0 160,0 8,0 151

117.3920 3/8" 155,0 200,0 11,0 350

117.3921 1/2" 155,0 200,0 15,0 490

Křížový klíč s ochrannou izolací

• šestihran
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• bez spojovacího článku mezi ocelovými, šestihrannými 
vložkami

• z nárazuodolné umělé hmoty
• slitina chromu a vanadu

117.1701 10x11x12x13 140,0 55,0 230

117.1702 10x11x13x17 140,0 55,0 230

117.1704 10x12x14x17 140,0 55,0 230

117.1705 10x13x14x17 140,0 55,0 230

117.1706 11x12x13x17 140,0 55,0 230

117.1707 11x13x14x17 140,0 55,0 230

117.1708 13x17x19x22 140,0 55,0 340

117.1709 14x17x19x22 140,0 55,0 340

Křížový klíč s ochrannou izolací

• šestihran
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• bez spojovacího článku mezi ocelovými, šestihrannými 
vložkami

• z nárazuodolné umělé hmoty
• středový kříž zesílený tvrdým vláknem
• slitina chromu a vanadu

117.1720 10x13x14x17 220,0 92,0 430
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1/4" NABÍDKA NÁŘADÍ S OCHRANNOU IZOLACÍ
14PRMS

Momentový miniklíč s ochrannou izolací a přepínací 
řehtačkovou hlavou

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• přesnost vypnutí: ± 4 % od nastavené hodnoty na stupnici 
(maximální odchylka)

• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• ke kontrolovanému utahování doprava
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• s robustním řehtačkovým mechanismem se 30 zuby
• ergonomický tvar rukojeti k jistému přenosu utahovacího 
momentu

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

117.1400 1/4" 2-12 40,0 41,0 200,0 400

117.1402 1/4" 5-25 40,0 41,0 200,0 420

Přepínací ráčna s ochrannou izolací

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/1174 s aretací 
kuličkou

• v souladu s normou DIN 7449
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s přepínací řehtačkovou hlavou s 32 zuby
• se silovou pojistkou na čtyřhranu
• slitina chromu a vanadu

117.1401 1/4" 54,5 141,0 128

Nástavec s ochrannou izolací

• v souladu s normou DIN 7434
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• se silovou pojistkou na čtyřhranu
• slitina chromu a vanadu

117.1451 1/4" 50,0 40

117.1452 1/4" 75,0 45

117.1453 1/4" 100,0 56

117.1454 1/4" 150,0 68

Nástrčný ořech s ochrannou izolací

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7448
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• slitina chromu a vanadu

117.1404 4 16,0 10,0 37,0 14

117.1405 5 16,5 11,5 37,0 12

117.1406 6 16,5 12,0 37,0 12

117.1407 7 16,5 13,5 37,0 15

117.1408 8 16,5 15,5 37,0 15

117.1409 9 16,5 16,5 37,0 16

117.1410 10 16,5 17,5 37,0 18

117.1411 11 16,5 20,0 37,0 18

117.1412 12 16,5 21,0 37,0 24

117.1413 13 16,5 22,0 37,0 26

117.1414 14 16,5 24,0 37,0 29

Nástrčný ořech s ochrannou izolací, dlouhý

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7448
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• slitina chromu a vanadu

117.2341 4 16,5 9,5 55,0 22

117.2342 5 16,5 9,5 55,0 24

117.2343 6 16,5 9,5 55,0 28

117.2344 7 16,5 9,5 55,0 30

117.2345 8 16,5 9,5 55,0 31

117.2346 9 16,5 9,5 55,0 38

117.2347 10 16,5 9,5 55,0 48

117.2348 11 16,5 9,5 55,0 57

117.2349 12 16,5 9,5 55,0 60

117.2351 13 16,5 9,5 55,0 64

117.2352 14 16,5 9,5 55,0 78

Nástrčný ořech s ochrannou izolací

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7448
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• slitina chromu a vanadu

117.2401 3/16" 16,5 11,7 38,0 12

117.2402 1/4" 16,5 13,0 38,0 12

117.2403 5/16" 16,5 15,1 38,0 15

117.2404 3/8" 16,5 17,8 38,0 18

117.2405 7/16" 16,5 19,8 38,0 18

117.2406 1/2" 16,5 21,6 38,0 26

117.2407 9/16" 16,5 24,0 38,0 28

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby s 
vnitřním šestihranem

• vnitřní šestihran
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.1415 3 16,5 44,0 13

117.1416 4 16,5 44,0 13

117.1417 5 16,5 44,0 14

117.1418 6 16,5 44,0 15

117.1419 8 16,5 44,0 19

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby 
Torx

• Torx
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.2471 T8 15,0 45,0 13

117.2472 T10 15,0 45,0 13

117.2473 T15 15,0 45,0 13

117.2474 T20 15,0 45,0 14

117.2475 T25 15,0 45,0 15

117.2476 T27 15,0 45,0 15

117.2477 T30 15,0 45,0 19
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Držák na bity s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• s magnetem
• na bity podle normy DIN 3126/C 6,3
• slitina chromu a vanadu

117.1420 1/4" 1/4" 16,0 16,5 40,0 240

1/4" SOUPRAVY NÁŘADÍ S OCHRANNOU IZOLACÍ
14STZMS

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1877 22 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 1,60

1 x                1/4“

4 x         1/4“: 50 - 75 - 100 - 150 mm

1 x  1/4“

1 x 1/4“

10 x 1/4“: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
        14 mm

5 x 1/4“: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1876 21 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 1,00

1 x                1/4“: 5 - 25 Nm

3 x         1/4“: 75 - 100 - 150 mm

2 x 1/4“

5 x 1/4“: 6 - 8 - 10 - 13 - 14 mm

3 x 1/4“: 5 - 6 - 8 mm

3 x 1/4“: 4 - 5,5 - 6,5 mm

2 x 1/4“: PH1 - PH2

2 x 1/4“: PZ1 - PZ2

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1878 21 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 1,90

1 x                1/4“: 5 - 25 Nm

4 x         1/4“: 50 - 75 - 100 - 150 mm

1 x  1/4“

10 x 1/4“: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
        14 mm

5 x 1/4“: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

3/8" NABÍDKA NÁŘADÍ S OCHRANNOU IZOLACÍ
38PRMS

Omezovač momentu s přesným nastavením, T-rukojeť, s 
ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• vysoká přesnost
• ke kontrolovanému utahování doprava
• citelné uvolnění utahovacího momentu při překonání západky
• překročení nastavené hodnoty není možné
• bez stupnice – s pevně nastavenou hodnotou
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

117.3806 3/8" 12 36,5 270,0 165,0 540

117.3807 3/8" 18 36,5 270,0 165,0 540

117.3808 3/8" 25 36,5 270,0 165,0 540

Omezovač momentu s přesným nastavením, s ochrannou 
izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• vysoká přesnost
• ke kontrolovanému utahování doprava
• citelné uvolnění utahovacího momentu při překonání západky
• překročení nastavené hodnoty není možné
• bez stupnice – s pevně nastavenou hodnotou
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

117.3802 3/8" 3/8" 12 23,0 27,5 92,0 310

117.3803 3/8" 3/8" 18 23,0 27,5 92,0 310

117.3804 3/8" 3/8" 25 23,0 27,5 92,0 310
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Momentový klíč s přesným nastavením, s ochrannou 
izolací

• přesnost vypnutí: ±4 % od nastavené hodnoty na stupnici
• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• ke kontrolovanému utahování doprava
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• bez stupnice – s pevně nastavenou hodnotou
• uchycení vnitřním šestihranem podle DIN 3126 - E 6,3
• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

117.3922 3/8" 5-35 78,0 210,0 420

Momentový miniklíč s ochrannou izolací a přepínací 
řehtačkovou hlavou

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• přesnost vypnutí: ± 4 % od nastavené hodnoty na stupnici 
(maximální odchylka)

• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• ke kontrolovanému utahování doprava
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• s robustním řehtačkovým mechanismem se 30 zuby
• ergonomický tvar rukojeti k jistému přenosu utahovacího 
momentu

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

117.1184 3/8" 5-25 40,0 42,0 200,0 440

Momentový klíč s ochrannou izolací a přepínací 
řehtačkovou hlavou

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• přesnost vypnutí: ± 4 % od nastavené hodnoty na stupnici 
(maximální odchylka)

• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• ke kontrolovanému utahování doprava
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• stupnice s dílky v Nm pro přesné nastavení
• velké průhledové okénko pro optimální odečet hodnoty
• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• s robustním řehtačkovým mechanismem se 30 zuby
• rychlé a jisté nastavení utahovacího momentu otáčením 
rukojeti

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

117.3805 3/8" 2-27 51,0 280,0 0,92

117.3810 3/8" 5-50 51,0 370,0 1,07

Přepínací ráčna s ochrannou izolací

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/1174 s aretací 
kuličkou

• v souladu s normou DIN 7449
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s přepínací řehtačkovou hlavou s 32 zuby
• se silovou pojistkou na čtyřhranu
• slitina chromu a vanadu

117.3801 3/8" 73,0 200,0 350

Přepínací ráčna s ochrannou izolací

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• v souladu s normou DIN 7449
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s přepínací řehtačkovou hlavou s 32 zuby
• spolehlivý pojistný mechanismus na čtyřhranu
• slitina chromu a vanadu

117.3800 3/8" 78,0 205,0 370

Nástavec s ochrannou izolací

• v souladu s normou DIN 7434
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• se silovou pojistkou na čtyřhranu
• slitina chromu a vanadu

117.2301 3/8" 75,0 85

117.3851 3/8" 125,0 140

117.3852 3/8" 250,0 280

Nástavec s ochrannou izolací a aretací šroubem

• v souladu s normou DIN 7434
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• s aretací šroubem na čtyřhranu
• slitina chromu a vanadu

117.3823 3/8" 125,0 140

117.3825 3/8" 250,0 280

Držák na bity s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• s magnetem
• na bity podle normy DIN 3126/C 6,3
• slitina chromu a vanadu

117.3811 3/8" 1/4" 25,0 13,0 125,0 165

117.3812 3/8" 1/4" 25,0 13,0 250,0 250
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Nástrčný klíč s T-rukojetí, s ochrannou izolací a aretací 
šroubem

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/1174 s aretací 
kuličkou

• v souladu s normou DIN 7436
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• aretace šroubem
• slitina chromu a vanadu

117.3820 3/8" 165,0 200,0 15,0 250

Nástrčný ořech s ochrannou izolací

• dvanáctihran
• profil FlankTraction
• v souladu s normou DIN 7448
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• slitina chromu a vanadu

117.3831 6 23,0 14,0 48,0 30

117.3832 7 23,0 15,0 48,0 30

117.3833 8 23,0 16,0 48,0 30

117.3834 9 23,0 17,0 48,0 35

117.3835 10 23,0 19,5 48,0 35

117.3836 11 23,0 19,5 48,0 35

117.3837 12 23,0 20,5 48,0 40

117.3838 13 23,0 23,0 48,0 40

117.3839 14 23,0 23,5 48,0 40

117.3840 15 23,0 26,0 48,0 45

117.3841 16 23,0 26,5 48,0 45

117.3842 17 23,0 28,0 48,0 50

117.3843 18 23,0 30,0 48,0 50

117.3844 19 23,0 30,0 48,0 60

117.3845 20 23,0 32,0 48,0 60

117.3846 21 23,0 33,5 48,0 60

117.3847 22 23,0 37,5 48,0 60

117.3813 23 22,5 34,0 48,0 91

117.3848 24 23,0 38,5 48,0 60

117.1020 1/4" 22,0 13,0 48,0 30

117.1021 5/16" 22,0 15,5 48,0 30

117.1022 3/8" 22,0 19,0 48,0 31

117.1023 7/16" 22,0 20,0 48,0 32

117.1024 1/2" 22,0 23,0 48,0 40

117.1025 9/16" 22,0 24,5 48,0 40

117.1026 5/8" 22,0 26,5 48,0 42

117.1027 11/16" 22,0 29,0 48,0 50

117.1028 3/4" 22,0 30,0 48,0 60

117.1029 13/16" 22,0 32,0 48,0 60

117.1030 7/8" 22,0 36,0 48,0 60

117.1031 15/16" 22,0 37,0 48,0 91

Nástrčný ořech s ochrannou izolací, dlouhý

• profil FlankTraction
• v souladu s normou DIN 7448
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• slitina chromu a vanadu

117.1090 10 22,0 18,0 80,0 60

117.1091 11 22,0 19,5 80,0 60

117.1092 12 22,0 21,0 80,0 70

117.1093 13 22,0 23,0 80,0 70

117.1094 14 22,0 24,0 80,0 80

117.1095 15 22,0 26,0 80,0 80

117.1096 16 22,0 27,0 80,0 110

117.1097 17 22,0 28,0 80,0 110

117.3881 18 22,0 29,5 80,0 138

117.3882 19 22,0 30,5 80,0 180

117.3883 22 22,0 34,5 80,0 180

117.3884 24 22,0 37,5 80,0 213

Nástrčný ořech s ochrannou izolací, extra dlouhý

• dvanáctihran
• profil FlankTraction
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu

117.3853 10 23,0 19,0 135,0 180

117.3854 11 23,0 20,0 135,0 185

117.3855 12 23,0 22,0 135,0 200

117.3856 13 23,0 22,0 135,0 210

117.3857 14 23,0 26,0 135,0 220

117.3858 17 23,0 29,0 135,0 240

117.3859 19 23,0 31,0 135,0 260

117.3860 22 23,0 35,0 135,0 280

Nástrčný ořech na šrouby Torx-E, s ochrannou izolací

• Torx-E
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• k ručnímu ovládání
• slitina chromu a vanadu

117.2376 E4 23,0 10,8 45,0 40

117.2377 E5 23,0 12,3 45,0 40

117.2378 E6 23,0 13,5 45,0 40

117.2379 E7 23,0 13,7 45,0 45

117.2381 E8 23,0 15,5 45,0 45

117.2382 E10 23,0 17,2 45,0 48

117.2383 E11 23,0 18,0 45,0 50

117.2384 E12 23,0 19,0 45,0 50

117.2385 E14 23,0 20,5 45,0 54

117.2386 E16 23,0 23,1 45,0 56

117.2387 E18 23,0 25,0 45,0 58

117.2388 E20 23,0 27,0 45,0 58

Nástrčný ořech na šrouby Torx-E, s ochrannou izolací, 
dlouhý

• Torx-E
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• k ručnímu ovládání
• slitina chromu a vanadu

117.2363 E4 23,0 9,4 72,0 50

117.2364 E5 23,0 10,9 72,0 50

117.2365 E6 23,0 12,3 72,0 50

117.2366 E7 23,0 13,1 72,0 55

117.2367 E8 23,0 14,5 72,0 55

117.2368 E10 23,0 16,2 72,0 58

117.2369 E11 23,0 17,0 72,0 60

117.2371 E12 23,0 18,0 72,0 60

117.2372 E14 23,0 20,6 72,0 64

117.2373 E16 23,0 23,0 72,0 66

117.2374 E18 23,0 24,8 72,0 68

117.2375 E20 23,0 26,0 72,0 68
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Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby PZ

• PZ
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.1739 PZ 1 22,0 95,0 60

117.1740 PZ 2 22,0 95,0 58

117.1741 PZ 3 22,0 95,0 70

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby s 
vnitřním šestihranem

• vnitřní šestihran
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.1735 4 22,0 54,0 40

117.1736 5 22,0 54,0 40

117.1737 6 22,0 54,0 40

117.1738 8 22,0 54,0 40

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby s 
vnitřním šestihranem, dlouhý

• vnitřní šestihran
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.3861 4 23,0 82,0 45

117.3862 5 23,0 82,0 50

117.3863 6 23,0 82,0 50

117.3864 8 23,0 82,0 65

117.3865 10 23,0 82,0 80

117.3866 12 23,0 82,0 85

117.3867 4 23,0 116,0 70

117.3868 5 23,0 116,0 75

117.3869 6 23,0 116,0 76

117.3870 8 23,0 116,0 75

117.3871 10 23,0 116,0 80

117.3872 12 23,0 116,0 85

117.3873 5 23,0 180,0 100

117.3874 6 23,0 180,0 100

117.3875 5 23,0 270,0 115

117.3876 6 23,0 270,0 120

117.3877 8 23,0 270,0 140

117.3878 10 23,0 270,0 170

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby 
Torx, krátký

• Torx
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.2454 T10 20,0 65,0 40

117.2455 T15 20,0 65,0 40

117.2456 T20 20,0 65,0 45

117.2457 T25 20,0 65,0 45

117.2458 T27 20,0 65,0 50

117.2459 T30 20,0 65,0 55

117.2461 T40 20,0 65,0 58

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby 
Torx, dlouhý

• Torx
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.2462 T10 20,0 100,0 65

117.2463 T15 20,0 100,0 68

117.2464 T20 20,0 100,0 70

117.2465 T25 20,0 100,0 74

117.2466 T27 20,0 100,0 75

117.2467 T30 20,0 100,0 78

117.2468 T40 20,0 100,0 82

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby s 
mnohozubem (XZN®)

• mnohozub (XZN®)
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.3893 M8 23,0 95,0 85

117.3894 M10 23,0 95,0 90

117.3895 M12 23,0 95,0 95

Držák na bity s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• s magnetem
• na bity podle normy DIN 3126/C 6,3
• slitina chromu a vanadu

117.2313 3/8" 1/4" 55,0 45,0 34

117.2314 3/8" 8 mm 55,0 50,0 36

Redukční adaptér s ochrannou izolací

• v souladu s normou DIN 3123 / ISO 3316
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• matné chromování
• slitina chromu a vanadu

117.1189 1/4" 3/8" 17,0 39,0 60

117.3885 3/8" 1/2" 23,0 52,0 80

117.1190 3/8" 1/4" 22,0 86,0 60

117.1285 1/2" 3/8" 20,0 75,0 220
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3/8" SOUPRAVY NÁŘADÍ S OCHRANNOU IZOLACÍ
38STZMS

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1882 16 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 3,80

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

8 x 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 
         22 mm

3 x 3/8“: 5 - 6 - 8 mm

1 x 25 Nm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1850 16 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 4,00

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

8 x 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

3 x 3/8“:5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1885 16 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 3,40

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

3 x 3/8“: 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 x 3/8“: 5 mm

1 x 2,5 mm

2 x 5 - 6 mm

1 x Ø 25mm

1 x 160 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1881 14 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 3,87

1 x                3/8“: 5 - 50 Nm

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

5 x  3/8“: 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

5 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 x 3/8“: 95 - 150 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1888 13 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 2,40

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1886 13 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 2,56

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm
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Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1887 11 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 1,80

1 x                3/8“

1 x         3/8“: 125 mm

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1889 11 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 1,75

1 x                3/8“

1 x         3/8“: 125 mm

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

1/2" NABÍDKA NÁŘADÍ S OCHRANNOU IZOLACÍ
12PRMS

Momentový klíč s přesným nastavením, s ochrannou 
izolací

• přesnost vypnutí: ±4 % od nastavené hodnoty na stupnici
• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• ke kontrolovanému utahování doprava
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• bez stupnice – s pevně nastavenou hodnotou
• uchycení vnitřním šestihranem podle DIN 3126 - E 6,3
• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

117.1001 1/2" 5-35 78,0 250,0 420

Momentový klíč s ochrannou izolací a přepínací 
řehtačkovou hlavou

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• přesnost vypnutí: ± 4 % od nastavené hodnoty na stupnici 
(maximální odchylka)

• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• ke kontrolovanému utahování doprava
• zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment 
bez funkce utahovacího momentu

• stupnice s dílky v Nm pro přesné nastavení
• velké průhledové okénko pro optimální odečet hodnoty
• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• s robustním řehtačkovým mechanismem se 30 zuby
• rychlé a jisté nastavení utahovacího momentu otáčením 
rukojeti

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

117.1301 1/2" 2-27 61,0 280,0 0,93

117.1300 1/2" 5-50 61,0 370,0 1,10

117.1302 1/2" 20-100 61,0 460,0 1,20

117.1303 1/2" 40–
220 61,0 530,0 1,30

Přepínací ráčna s ochrannou izolací

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/1174 s aretací 
kuličkou

• v souladu s normou DIN 7449
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s přepínací řehtačkovou hlavou s 32 zuby
• se silovou pojistkou na čtyřhranu
• slitina chromu a vanadu

117.1201 1/2" 90,0 245,0 700

Přepínací ráčna s ochrannou izolací

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• v souladu s normou DIN 7449
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s přepínací řehtačkovou hlavou s 32 zuby
• spolehlivý pojistný mechanismus na čtyřhranu
• speciální nástrojářská ocel

117.1200 1/2" 88,0 245,0 750

Nástavec s ochrannou izolací

• v souladu s normou DIN 7434
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• se silovou pojistkou na čtyřhranu
• slitina chromu a vanadu

117.2302 1/2" 75,0 88

117.1251 1/2" 125,0 212

117.1252 1/2" 250,0 395
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Nástavec s ochrannou izolací a aretací šroubem

• v souladu s normou DIN 7434
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• 250 mm s aretací šroubem na vnějším čtyřhranu
• 125 mm s aretací šroubem také u uzavřených nástrčných 
ořechů s vnitřním šestihranem, Torx, XTN zespodu vnitřním 
čtyřhranem nástavce

• slitina chromu a vanadu

117.1202 1/2" 125,0 211

117.1203 1/2" 250,0 406

Nástavec s ochrannou izolací

• v souladu s normou DIN 7434
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• automatická aretace nástrčného ořechu na vnějším čtyřhranu 
zastrčením nářadí do vnitřního čtyřhranu nástavce

• slitina chromu a vanadu

117.1229 1/2" 125,0 198

117.1231 1/2" 250,0 374

Nástrčný klíč s T-rukojetí, s ochrannou izolací a aretací 
šroubem

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/1174 s aretací 
kuličkou

• v souladu s normou DIN 7436
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• aretace šroubem
• slitina chromu a vanadu

117.1205 1/2" 165,0 200,0 15,0 490

Nástrčný ořech s ochrannou izolací

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7448
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• slitina chromu a vanadu

117.1208 8 26,0 17,0 55,0 65

117.1209 9 26,0 19,0 55,0 65

117.1210 10 26,0 20,0 55,0 70

117.1211 11 26,0 21,0 55,0 75

117.1212 12 26,0 22,0 55,0 75

117.1213 13 26,0 23,5 55,0 75

117.1214 14 26,0 25,0 55,0 80

117.1215 15 26,0 26,0 55,0 80

117.1216 16 26,0 26,5 55,0 85

117.1217 17 26,0 28,5 55,0 90

117.1218 18 26,0 31,0 55,0 85

117.1219 19 26,0 31,5 55,0 100

117.1220 20 26,0 33,0 55,0 100

117.1221 21 26,0 34,5 55,0 120

117.1222 22 26,0 35,0 55,0 120

117.1223 23 26,0 36,0 55,0 125

117.1224 24 26,0 37,0 55,0 140

117.1226 26 26,0 39,0 61,0 175

117.1227 27 26,0 41,0 61,0 195

117.1228 28 26,0 44,0 61,0 190

117.1230 30 26,0 46,0 61,0 230

117.1232 32 26,0 49,5 61,0 280

Nástrčný ořech s ochrannou izolací, dlouhý

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7448
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• slitina chromu a vanadu

117.1333 8 26,0 19,0 94,0 105

117.1334 10 26,0 21,0 94,0 110

117.1335 11 26,0 21,0 94,0 130

117.1336 12 26,0 22,0 94,0 145

117.1337 13 26,0 23,5 94,0 145

117.1338 14 26,0 25,5 94,0 145

117.1339 15 26,0 27,0 94,0 145

117.1340 16 26,0 28,0 94,0 160

117.1341 17 26,0 29,0 94,0 180

117.1342 18 26,0 30,0 94,0 190

117.1343 19 26,0 30,5 94,0 210

117.1344 21 26,0 35,0 94,0 215

117.1345 22 26,0 35,5 94,0 230

117.1346 23 26,0 36,0 94,0 235

117.1347 24 26,0 39,0 94,0 250

117.1348 27 26,0 42,0 94,0 390

117.1349 30 26,0 46,5 94,0 420

117.1350 32 26,0 48,5 94,0 460

Nástrčný ořech s ochrannou izolací, extra dlouhý

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7448
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• slitina chromu a vanadu

117.1371 13 26,0 23,5 145,0 250

117.1372 14 26,0 25,5 145,0 260

117.1373 17 26,0 29,0 145,0 280

117.1374 19 26,0 30,5 145,0 295

117.1375 22 26,0 35,5 145,0 310

117.1376 24 26,0 29,0 145,0 330

117.1377 27 26,0 42,0 145,0 350

117.1378 30 26,0 46,5 145,0 380

117.1379 32 26,0 48,5 145,0 410

Nástrčný ořech s ochrannou izolací, extra dlouhý

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7448
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• slitina chromu a vanadu

117.1381 13 26,0 23,5 255,0 485

117.1382 14 26,0 25,5 255,0 500

117.1383 17 26,0 29,0 255,0 530

117.1384 19 26,0 30,5 255,0 550

117.1385 22 26,0 35,5 255,0 580

117.1386 24 26,0 39,0 255,0 605

117.1387 27 26,0 42,0 255,0 635

117.1388 30 26,0 46,5 255,0 660

117.1389 32 26,0 48,5 255,0 670
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Nástrčný ořech s ochrannou izolací, v palcích

• dvanáctihran
• profil FlankTraction
• v souladu s normou DIN 7448
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• slitina chromu a vanadu

117.1351 5/16" 26,0 18,0 55,0 70

117.1352 3/8" 26,0 19,5 55,0 70

117.1353 7/16" 26,0 21,0 55,0 75

117.1354 15/32" 26,0 21,5 55,0 75

117.1355 1/2" 26,0 24,5 55,0 75

117.1356 9/16" 26,0 25,0 55,0 80

117.1357 5/8" 26,0 26,5 55,0 85

117.1358 11/16" 26,0 29,0 55,0 90

117.1359 25/32" 26,0 29,5 55,0 85

117.1361 3/4" 26,0 30,0 55,0 100

117.1362 13/16" 26,0 34,5 55,0 110

117.1363 7/8" 26,0 35,5 59,0 120

117.1364 15/16" 26,0 38,0 59,0 140

117.1368 1" 26,0 39,5 59,0 175

117.1369 1.1/8" 26,0 45,0 59,0 190

117.1367 1.1/4" 26,0 49,0 59,0 280

Nástrčný ořech na šrouby Torx-E, s ochrannou izolací

• Torx-E
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• k ručnímu ovládání
• slitina chromu a vanadu

117.2353 E10 23,0 17,0 55,0 70

117.2354 E11 23,0 20,0 55,0 70

117.2355 E12 23,0 20,0 55,0 75

117.2356 E14 23,0 21,0 55,0 80

117.2357 E16 23,0 24,0 55,0 85

117.2358 E18 23,0 26,0 55,0 88

117.2359 E20 23,0 28,0 55,0 90

117.2361 E22 23,0 29,0 55,0 100

117.2362 E24 23,0 32,0 55,0 100

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby s 
vnitřním šestihranem

• vnitřní šestihran
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.1151 4 26,0 95,0 80

117.1152 5 26,0 95,0 80

117.1153 6 26,0 95,0 85

117.1154 8 26,0 95,0 95

117.1155 10 26,0 95,0 105

117.1156 12 26,0 95,0 125

117.1157 14 26,0 95,0 170

117.1158 17 26,0 95,0 185

117.1159 19 26,0 95,0 195

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby s 
vnitřním šestihranem, dlouhý

• vnitřní šestihran
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.1161 4 26,0 118,0 95

117.1162 5 26,0 118,0 100

117.1163 6 26,0 118,0 100

117.1164 8 26,0 118,0 110

117.1165 10 26,0 118,0 110

117.1166 12 26,0 118,0 160

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby s 
vnitřním šestihranem, extra dlouhý

• vnitřní šestihran
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.1171 5 26,0 156,0 110

117.1172 6 26,0 156,0 110

117.1173 5 26,0 267,0 125

117.1174 6 26,0 267,0 145

117.1175 8 26,0 267,0 155

117.1176 10 26,0 267,0 190

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby 
Torx, krátký

• Torx
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.2434 T20 25,0 75,0 70

117.2435 T25 25,0 75,0 75

117.2436 T27 25,0 75,0 77

117.2437 T30 25,0 75,0 78

117.2438 T40 25,0 75,0 80

117.2439 T45 25,0 75,0 84

117.2441 T50 25,0 75,0 90

117.2442 T55 25,0 75,0 94

117.2443 T60 25,0 75,0 98

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby 
Torx, dlouhý

• Torx
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.2444 T20 25,0 100,0 88

117.2445 T25 25,0 100,0 92

117.2446 T27 25,0 100,0 94

117.2447 T30 25,0 100,0 95

117.2448 T40 25,0 100,0 98

117.2449 T45 25,0 100,0 100

117.2451 T50 25,0 100,0 100

117.2452 T55 25,0 100,0 106

117.2453 T60 25,0 100,0 114

Redukční adaptér s ochrannou izolací

• v souladu s normou DIN 3123 / ISO 3316
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• matné chromování
• slitina chromu a vanadu

117.1285 1/2" 3/8" 20,0 75,0 220
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1/2" SOUPRAVY NÁŘADÍ S OCHRANNOU IZOLACÍ
12STZMS

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1883 15 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 3,99

1 x                1/2“

2 x         1/2“: 125 - 250 mm

1 x  1/2“

8 x 1/2“: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
         24 mm

3 x 1/2“: 5 - 6 - 8 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• v souladu s normou DIN 7448/7434/7449
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pohon čtyřhranem podle normy DIN 3120
• v pevném umělohmotném kufříku

117.0600 9 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 2,07

1 x  270 mm

7 x 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 mm

1 x 125 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1860 16 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 4,50

1 x                1/2“

2 x         1/2“: 125 - 250 mm

1 x  1/2“

8 x 1/2“: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm

3 x 1/2“: 5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm

3/4" NABÍDKA NÁŘADÍ S OCHRANNOU IZOLACÍ
34PRMS

Přepínací ráčna s ochrannou izolací

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/1174 s aretací 
kuličkou

• v souladu s normou DIN 7449
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s přepínací řehtačkovou hlavou s 32 zuby
• se silovou pojistkou na čtyřhranu
• slitina chromu a vanadu

117.1187 3/4" 111,5 500,0 2,00

Nástrčný ořech s ochrannou izolací

• šestihran
• v souladu s normou DIN 7448
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• slitina chromu a vanadu

117.3930 19 38,0 26,0 68,0 200

117.3931 21 38,0 39,0 68,0 210

117.3932 22 38,0 40,0 70,0 230

117.3933 24 38,0 43,0 70,0 230

117.3934 26 38,0 45,0 72,0 240

117.3935 27 38,0 47,0 72,0 270

117.3936 28 38,0 48,0 72,0 290

117.3937 30 38,0 50,0 74,0 310

117.3938 32 38,0 52,0 74,0 320

117.3939 36 38,0 58,0 82,0 460

117.3940 38 38,0 60,0 82,0 500

117.3941 41 38,0 62,0 82,0 540

117.3942 46 38,0 70,0 82,0 630

117.3943 50 38,0 75,0 82,0 750

117.3944 55 38,0 82,0 88,0 860

117.3945 60 38,0 90,0 88,0 910

SOUPRAVY ŠROUBOVÁKŮ S OCHRANNOU IZOLACÍ
SCHRMS

Přesný šroubovák s ochrannou izolací, na šrouby 
drážkou

• drážka
• izolace podle IEC 60900
• rychlošroubovací koncová čepička
• barevné kódování
• tvrzená čepel
• hrot kalený na tmavo
• čepel ze speciální oceli

500.6138 1,5 132,0 40,0 92,0 16

500.6139 1,8 132,0 40,0 92,0 16

500.6140 2,0 132,0 40,0 92,0 16

500.6141 2,5 152,0 60,0 92,0 18

500.6142 3,0 152,0 60,0 92,0 21

500.6143 3,5 152,0 60,0 92,0 21
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Přesný šroubovák s ochrannou izolací, na šrouby s 
křížovou drážkou PH

• PH
• izolace podle IEC 60900
• rychlošroubovací koncová čepička
• barevné kódování
• tvrzená čepel
• hrot kalený na tmavo
• čepel ze speciální oceli

500.6136 PH 00 132,0 40,0 92,0 16

500.6137 PH 0 152,0 60,0 92,0 16

500.6144 PH 1 152,0 60,0 92,0 21

Šroubovák ERGOTORQUE® VDE na šrouby s drážkou

• drážka
• v souladu s normou DIN 5264/DIN ISO 2380
• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• speciální ocel S2

117.0541 2 140,0 60,0 80,0 30

117.0502 2,5 155,0 75,0 80,0 32

117.0504 3,0 180,0 100,0 80,0 35

117.0506 3,5 180,0 100,0 80,0 38

117.0508 4,0 180,0 100,0 80,0 41

117.0542 4,5 230,0 125,0 105,0 92

117.0543 4,5 290,0 175,0 115,0 164

117.0544 4,5 315,0 200,0 115,0 230

117.0512 5,5 230,0 125,0 105,0 92

117.0545 5,5 290,0 175,0 115,0 164

117.0514 6,5 255,0 150,0 105,0 111

117.0516 8,0 290,0 175,0 115,0 164

117.0518 10,0 315,0 200,0 115,0 230

Šroubovák ERGOTORQUE® VDE na křížové šrouby PH

• PH
• v souladu s normou DIN 7438/DIN ISO 8764
• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• speciální ocel S2

117.0522 PH 0 140,0 60,0 80,0 32

117.0524 PH 1 185,0 80,0 105,0 38

117.1521 PH 1 265,0 150,0 115,0 152

117.0526 PH 2 205,0 100,0 105,0 95

117.1523 PH 2 315,0 200,0 115,0 230

117.0528 PH 3 265,0 150,0 115,0 152

117.1526 PH 4 315,0 200,0 115,0 230

Šroubovák ERGOTORQUE® VDE na křížové šrouby PZ

• PZ
• v souladu s normou DIN 7438/DIN ISO 8764
• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• speciální ocel S2

117.0532 PZ 0 140,0 60,0 80,0 32

117.0534 PZ 1 185,0 80,0 105,0 38

117.1533 PZ 1 265,0 150,0 115,0 152

117.0536 PZ 2 205,0 100,0 105,0 95

117.1534 PZ 2 315,0 200,0 115,0 230

117.0538 PZ 3 265,0 150,0 115,0 152

117.1535 PZ 4 315,0 200,0 115,0 230

Šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem, s 
ochrannou izolací

• vnitřní šestihran
• v souladu s normou DIN 7439
• izolace podle IEC 60900
• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.1631 1,5 156,0 75,0 81,0 16

117.1632 2,0 156,0 75,0 81,0 18

117.1633 2,5 181,0 100,0 81,0 34

117.1634 3,0 181,0 100,0 81,0 36

117.1635 4,0 231,0 125,0 106,0 43

117.1636 5,0 256,0 150,0 106,0 67

117.1637 6,0 291,0 175,0 116,0 83

117.1638 8,0 316,0 200,0 116,0 116

Izolovaný šroubovák na šrouby s vnitřním Torx profilem

• Torx
• izolace podle IEC 60900
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

117.2235 T5 140,0 60,0 80,0 32

117.2236 T6 140,0 60,0 80,0 33

117.2237 T7 140,0 60,0 80,0 33

117.2238 T8 140,0 60,0 80,0 35

117.2239 T9 140,0 60,0 80,0 36

117.0551 T10 170,0 80,0 90,0 27

117.0552 T15 170,0 80,0 90,0 28

117.0553 T20 190,0 100,0 90,0 36

117.0554 T25 190,0 100,0 90,0 61

117.0555 T27 230,0 125,0 105,0 86

117.0556 T30 205,0 115,0 90,0 93

117.0557 T40 290,0 175,0 115,0 155

117.0558 T45 290,0 175,0 115,0 163

Šroubovák ERGOTORQUE VDE na šrouby s vnitřním 
čtyřhranem

• vnitřní čtyřhran
• v souladu s normou DIN 7438/DIN ISO 8764
• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• speciální ocel S2

117.0591 #1 160,0 80,0 80,0 27

117.0592 #1 255,0 150,0 105,0 92

117.0593 #2 180,0 100,0 80,0 41

117.0594 #2 315,0 200,0 115,0 230

117.0595 #3 265,0 150,0 115,0 115

Šroubovák na bity s ochrannou izolací a zásobníkem

• izolace podle IEC 60900
• s magnetem
• na bity podle normy DIN 3126 - C 6,3
• slitina chromu a vanadu

117.1625 1/4" 12,5 230,0 120,0 110,0 50,0 170
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SOUPRAVY ŠROUBOVÁKŮ S OCHRANNOU IZOLACÍ
SCHRSTZMS

Souprava přesných šroubováků s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• rychlošroubovací koncová čepička
• barevné kódování
• tvrzená čepel
• hrot kalený na tmavo
• čepel se slitiny chromu a vanadu
• v pevném kufříku z ABS

500.6165 7 dílná Souprava přesných šroubováků s 
ochrannou izolací 310

2 x     PH 0 - PH 00

5 x         1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm  

Souprava šroubováků ERGOTORQUE® VDE

• v souladu s normou DIN 5264/7437/7438/8764
• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• speciální ocel S2

117.0540 5 dílná Souprava šroubováků 
ERGOTORQUE® VDE 200

1 x PH1

3 x 2,5 - 4,0 - 5,5 mm

1 x 3,0 mm

Souprava šroubováků ERGOTORQUE® VDE

• v souladu s normou DIN 5264/7437/7438/8764
• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

117.0550 8 dílná Souprava šroubováků 
ERGOTORQUE® VDE 430

3 x PH0 - PH1 - PH2

4 x 2,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm

1 x 3,0 mm

IMBUSOVÉ KLÍČE S OCHRANNOU IZOLACÍ
STIMS

Nástrčný klíč s T-rukojetí, s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s magnetem
• na bity podle normy DIN 3126 - C 6,3
• slitina chromu a vanadu

117.1743 1/4" 14,0 120,0 110,0 166

117.1744 1/4" 14,0 160,0 110,0 242

117.1745 1/4" 14,0 250,0 165,0 310

Úhlový imbusový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem, 
s ochrannou izolací

• vnitřní šestihran
• v souladu s normou DIN 7439
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• speciálně na stahovací kroužky kabelových větví
• matné chromování
• slitina chromu a vanadu

117.1601 3 130,0 24,0 20

117.1602 4 120,0 40,0 25

117.1603 5 140,0 47,0 45

117.1604 6 140,0 50,0 60

117.1605 8 150,0 50,0 110

117.1606 10 235,0 51,0 230

117.1607 12 265,0 60,0 350

Úhlový imbusový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem, 
s ochrannou izolací

• vnitřní šestihran
• v souladu s normou DIN 7439
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• speciálně na stahovací kroužky kabelových větví
• matné chromování
• slitina chromu a vanadu

117.2484 1/8" 105,0 34,0 20

117.2485 5/32" 105,0 38,0 22

117.2486 3/16" 135,0 41,0 35

117.2487 7/32" 140,0 46,0 50

117.2488 1/4" 140,0 47,0 65

117.2489 5/16" 150,0 51,0 100

117.2491 3/8" 240,0 56,0 230

117.2492 1/2" 245,0 59,0 350

Úhlový nástrčný klíč s ochrannou izolací

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/1174 s aretací 
kuličkou

• v souladu s normou DIN 7436
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• aretace šroubem
• slitina chromu a vanadu

117.1403 1/2" 280,0 70,0 470
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Imbusový klíč s T-rukojetí, na šrouby s vnitřním 
šestihranem, s ochrannou izolací

• vnitřní šestihran
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• masivní provedení
• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.1671 3 65,0 5,0 120,0 17,5 80

117.1673 4 65,0 10,0 120,0 19,0 85

117.1674 4 104,0 15,0 160,0 22,0 145

117.1675 4 64,0 10,0 200,0 18,0 150

117.1676 4 94,0 13,0 250,0 19,0 168

117.1677 5 65,0 11,0 120,0 20,0 85

117.1678 5 105,0 15,0 160,0 21,0 250

117.1679 5 65,0 10,0 200,0 18,0 150

117.1681 5 105,0 15,0 250,0 20,0 168

117.1682 6 90,0 11,0 120,0 20,0 110

117.1683 6 105,0 15,0 160,0 21,0 250

117.1684 6 65,0 11,0 200,0 19,0 150

117.1742 6 105,0 8,0 250,0 20,0 307

117.1685 8 105,0 15,0 160,0 21,0 260

117.1686 8 160,0 13,0 200,0 22,0 325

117.1687 8 100,0 17,0 250,0 22,0 360

117.1688 10 160,0 15,0 200,0 20,0 390

117.1689 10 160,0 15,0 250,0 20,0 420

117.1691 10 160,0 15,0 300,0 20,0 450

117.1692 11 160,0 15,0 200,0 20,0 400

117.1693 12 160,0 16,0 200,0 20,0 420

117.1694 13 160,0 16,0 200,0 21,0 450

117.1695 14 160,0 17,0 200,0 21,0 490

117.1696 17 160,0 20,0 200,0 21,0 640

Imbusový klíč s T-rukojetí, na šrouby Torx, s ochrannou 
izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• masivní provedení
• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

117.2412 T10 63,0 4,0 120,0 13,0 85

117.2413 T15 63,0 4,0 120,0 13,0 90

117.2414 T20 103,0 5,0 120,0 13,0 90

117.2415 T25 103,0 5,0 160,0 15,0 135

117.2416 T27 103,0 6,0 160,0 15,0 150

117.2417 T30 103,0 6,0 160,0 15,0 160

117.2418 T40 103,0 7,0 200,0 15,0 210

117.2419 T45 103,0 7,0 200,0 15,0 330

117.2421 T50 103,0 8,0 200,0 15,0 410

KLEŠTĚ S OCHRANNOU IZOLACÍ
ZAMS

Kombinované kleště ERGOTORQUE® VDE

• v souladu s normou DIN ISO 5748
• izolační plášť podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• vhodné také na dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1111 10,0 6,0 24,0 170,0 35,0 2,4 310

117.1112 11,0 7,0 27,0 185,0 38,5 2,5 380

117.1113 12,0 7,0 30,0 210,0 42,5 3,0 400

Silové kombinované kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5746
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vhodné také na tvrdé dráty
• mimořádně těžké provedení
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1278 8,5 6,0 25,0 160,0 36,5 13,0 230

117.1275 11,0 7,5 28,0 185,0 40,0 16,5 290

117.1276 11,5 8,0 28,0 205,0 43,0 18,0 390

117.1279 13,0 8,0 35,0 250,0 53,0 21,5 570

Kombinované kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5244
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• povrstvená pracovní hlava
• vhodné také na tvrdé dráty
• mimořádně těžké provedení
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1711 16,0 8,0 30,0 185,0 38,0 16,0 280

117.1712 16,0 8,5 32,5 205,0 44,0 18,5 350

Odizolovací kleště ERGOTORQUE® VDE

• v souladu s normou DIN ISO 5232
• izolační plášť podle IEC 60900
• se zarážkou otevírání
• se stavěcím šroubem a pružinou
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• na dráty s průměrem 0,8–6,0 mm²
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1114 10,0 17,5 31,5 160,0 36,0 210

Odizolovací kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5232
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• se zarážkou otevírání
• se stavěcím šroubem a pružinou
• na dráty s průměrem 0,8–6,0 mm²
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1271 9,5 18,5 31,5 160,0 44,0 180

Odizolovací kleště 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• samostavné
• s výměnným nožem
• na dráty s průměrem 0,5–5,0 mm²
• s řezacím otvorem k řezání kabelů a lanek
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1272 10,5 28,5 47,5 160,0 20,0 117.1258 220
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Odizolovací kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5232
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• povrstvená pracovní hlava
• se zarážkou otevírání
• se stavěcím šroubem a pružinou
• na dráty s průměrem 0,8–6,0 mm²
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1713 11,0 18,5 20,0 160,0 34,0 180

Odizolovací kleště 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• multifunkční odizolovací kleště
• samostavné
• s výměnným nožem
• na dráty s průměrem 0,5–5,0 mm²
• s řezacím otvorem k řezání kabelů a lanek
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1225 10,0 24,0 40,0 185,0 61,0 260

Stranové štípací kleště 1 000 V, pro elektroinstalační 
práce

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k ořezávání, odstraňování izolací a tváření
• odizolovací otvory na dráty s průměrem 1,5 mm² + 2,5 mm²
• k tváření izolovaných kabelových patek s Ø 1,5 mm + 2,5 mm
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1281 10,5 22,0 175,0 27,0 320

Rovné skřipcové kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s plochými a hladkými čelistmi
• zaoblené hrany
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1280 7,5 6,5 17,0 4,5 200,0 65,0 220

Rovné skřipcové kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• povrstvená pracovní hlava
• s plochými a hladkými čelistmi
• zaoblené hrany
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1714 7,5 6,5 19,0 4,5 200,0 65,0 220

Ploché kleště ERGOTORQUE® VDE

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolační plášť podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• ozubené provedení
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1125 9,0 3,8 18,0 3,0 170,0 49,5 210

Ploché kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s dlouhými čelistmi
• ozubené provedení
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1289 8,5 5,5 15,0 3,5 160,0 50,0 210

Ploché kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• krátké a silné čelisti
• ozubené provedení
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1298 9,0 17,0 4,5 160,0 34,0 200

Ploché kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• povrstvená pracovní hlava
• krátké a silné čelisti
• ozubené provedení
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1715 11,0 11,0 19,0 5,0 160,0 36,0 190
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Ploché kleště 1 000 V, typ Langbeck

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s dlouhými čelistmi
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1299 7,0 8,5 16,0 4,0 160,0 51,0 210

Ploché kleště 1 000 V, typ Langbeck

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• povrstvená pracovní hlava
• s dlouhými čelistmi
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1716 13,0 7,5 18,5 4,5 160,0 50,0 130

Kulaté kleště Langbeck 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s kulatými a dlouhými čelistmi
• hladké špičky
• ozubené provedení
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1290 9,0 2,5 14,0 5,5 160,0 47,5 205

Kulaté kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s kulatými, krátkými a masivními čelistmi
• hladké špičky
• ozubené provedení
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1297 10,0 3,5 14,0 6,0 160,0 33,0 180

Úzké ploché kleště ERGOTORQUE® VDE

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolační plášť podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• dlouhé čelisti
• vhodné pro středně tvrdé a tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1117 9,0 2,9 18,0 3,2 165,0 48,0 2,5 177

117.1118 11,0 3,5 22,0 4,5 215,0 69,0 2,5 291

Úzké ploché kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• dlouhé čelisti
• na měkké a středně tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1291 9,5 2,5 16,0 4,0 200,0 74,0 230

117.1293 9,0 2,0 15,5 3,0 160,0 55,0 170

Úzké ploché kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• povrstvená pracovní hlava
• dlouhé čelisti
• na měkké a středně tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1717 10,0 3,5 17,5 4,0 160,0 55,0 10,0 180

117.1718 10,5 3,5 18,0 5,0 200,0 74,0 14,0 230

Úzké ploché kleště ERGOTORQUE® VDE, zahnuté

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolační plášť podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• zahnuté čelisti
• na měkké a středně tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1120 9,0 18,0 3,2 165,0 48,0 2,5 210

117.1121 11,0 22,0 5,0 205,0 70,0 2,5 310

Úzké ploché kleště 1 000 V, zahnuté

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• zahnuté čelisti
• na měkké a středně tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1292 9,5 17,0 4,0 200,0 78,0 14,0 210

117.1294 9,5 15,5 4,0 160,0 51,0 11,0 170
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Úzké ploché kleště 1 000 V, zahnuté

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• povrstvená pracovní hlava
• zahnuté čelisti
• na měkké a středně tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1719 12,0 5,0 19,0 200,0 79,0 14,0 220

Plombovací kleště 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• kombinace se stranovými štípacími kleštěmi
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1268 10,0 20,0 160,0 15,0 220

Diagonální kleště na štípání drátů ERGOTORQUE® VDE

• v souladu s normou DIN ISO 5749
• izolační plášť podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• na měkké a středně tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1119 10,0 20,0 160,0 20,0 210

Kleště na štípání drátů 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5232
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• na měkké a tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1277 11,0 21,5 160,0 24,0 270

117.1288 11,0 21,5 180,0 24,0 330

Kleště na štípání drátů 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5232
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• povrstvená pracovní hlava
• na měkké a tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1721 26,0 25,5 160,0 22,0 230

117.1722 27,0 27,0 180,0 25,0 330

Silové stranové štípací kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5749
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro všechny typy drátů
• speciálně k montáži venkovního vedení
• nízké nároky na sílu
• úspora síly 40 %
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1234 12,0 28,5 200,0 25,0 380

Silové kleště na štípání drátů ERGOTORQUE® VDE

• v souladu s normou DIN ISO 5749
• izolační plášť podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• pro všechny typy drátů
• nízké nároky na sílu
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1115 12,0 30,0 190,0 22,5 330

117.1116 12,5 30,0 205,0 22,5 370

Silové stranové štípací kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5749
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro všechny typy drátů
• speciálně k montáži venkovního vedení
• nízké nároky na sílu
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1282 12,0 26,0 180,0 21,0 320

117.1283 12,5 29,0 205,0 24,0 370

117.1284 13,5 33,0 260,0 30,0 580

Koncové plombovací kleště 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 5748
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• na měkké a tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1198 30,0 160,0 6,5 23,0 280
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Monierovy kleště 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• na měkké dráty
• k řezání a kroucení vázacích drátů
• indukčně tvrzené přesné ostří
• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

117.1204 36,0 250,0 16,0 25,0 480

Kleště na vodní pumpy ERGOTORQUE® VDE

• v souladu s normou DIN ISO 8976
• izolační plášť podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• ozubené úchopné plochy
• průvlečný kloub
• optimální přenos síly
• s drážkovým kloubem
• s ochranou proti sevření
• indukčně tvrzené úchopné plochy
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.2000 33,0 42,0 240,0 32,0 420

Kleště na vodní pumpy 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 8976
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• ozubené úchopné plochy
• průvlečný kloub
• optimální přenos síly
• s drážkovým kloubem
• s ochranou proti sevření
• indukčně tvrzené úchopné plochy
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1273 39,0 35,0 250,0 51,0 350

117.1274 65,0 47,0 300,0 65,0 690

Kleště na vodní pumpy 1 000 V

• v souladu s normou DIN ISO 8976
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• ozubené úchopné plochy
• Těžké provedení
• průvlečný kloub se závitovým kotoučem
• optimální přenos síly
• s ochranou proti sevření
• indukčně tvrzené úchopné plochy
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1207 54,0 56,0 260,0 35,0 560

KLEŠTĚ S OCHRANNOU NÁSTROJE A OCHRANNOU IZOLACÍ
ZWSMS

Silové kombinované kleště 1 000 V s pojistným okem na 
zajišťovací lano

• v souladu s normou DIN ISO 5746
• Integrované bezpečnostní očko pro bezpečnostní lano
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vhodné také na tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.2201 11,5 8,0 28,0 205,0 43,0 18,0 400

Odizolovací kleště 1 000 V s pojistným okem na 
zajišťovací lano

• v souladu s normou DIN ISO 5232
• Integrované bezpečnostní očko pro bezpečnostní lano
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• se zarážkou otevírání
• se stavěcím šroubem a pružinou
• na dráty s průměrem 0,5–5,0 mm²
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.2202 9,5 18,5 31,5 160,0 44,0 190

Stranové štípací kleště 1 000 V s pojistným okem na 
zajišťovací lano

• v souladu s normou DIN ISO 5232
• Integrované bezpečnostní očko pro bezpečnostní lano
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• na měkké a tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.2204 11,0 21,5 160,0 24,0 270

Úzké ploché kleště 1 000 V s pojistným okem na 
zajišťovací lano

• v souladu s normou DIN ISO 5745
• Integrované bezpečnostní očko pro bezpečnostní lano
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• dlouhé čelisti
• na měkké a středně tvrdé dráty
• indukčně tvrzené přesné ostří
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.2203 9,5 2,5 16,0 4,0 200,0 74,0 230

Jednoruční kleště na kabely 1 000 V s pojistným okem na 
zajišťovací lano

• Integrované bezpečnostní očko pro bezpečnostní lano
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• masivní provedení
• jednodrátové kabely do velikosti 25 mm²
• vícedrátové kabely do velikosti 50 mm²
• kabely s jemnými dráty do velikosti 70 mm²
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

117.2206 22,0 18,0 31,0 215,0 32,0 360

Kleště na vodní pumpy 1 000 V s pojistným okem na 
zajišťovací lano

• v souladu s normou DIN ISO 8976
• Integrované bezpečnostní očko pro bezpečnostní lano
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• ozubené úchopné plochy
• průvlečný kloub
• optimální přenos síly
• s drážkovým kloubem
• s ochranou proti sevření
• indukčně tvrzené úchopné plochy
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.2205 39,0 35,0 240,0 51,0 390

Zajišťovací lana

• K připevnění na hadici a nástroj
• Jednoduché připevnění
• Ideální pro práci ve velkých výškách
• univerzální použití
• Hliníková karabinka

117.2207 480 - 1500 50
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SOUPRAVY KLEŠTÍ S OCHRANNOU IZOLACÍ
ZASTZ

Souprava kleští ERGOTORQUE® VDE

• izolační plášť podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1100 4 dílná Souprava kleští ERGOTORQUE® 
VDE 1,44

1 x 175 mm

1 x 165 mm 

1 x 150 mm

1 x 250 mm

Souprava kleští 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1700 4 dílná Souprava kleští 1 000 V 1,55

1 x 150 mm 

1 x 175 mm 

1 x 200 mm 

1 x 250 mm 

Souprava kleští ERGOTORQUE® VDE

• izolační plášť podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1110 3 dílná Souprava kleští ERGOTORQUE® 
VDE 930

1 x 175 mm

1 x 165 mm 

1 x 150 mm

Souprava kleští 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1710 3 dílná Souprava kleští 1 000 V 0,82

1 x 185 mm 

1 x 200 mm

1 x 160 mm

Souprava kleští ERGOTORQUE® VDE

• izolační plášť podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• matné chromování
• slitina chromu a vanadu

117.1160 4 dílná Souprava kleští ERGOTORQUE® 
VDE 1,20

1 x 200 mm

1 x 160 mm

1 x 180 mm

1 x 160 mm

Souprava kleští 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1760 4 dílná Souprava kleští 1 000 V 0,95

1 x 200 mm

1 x 160 mm

1 x 185 mm

1 x 160 mm

Souprava kleští a šroubováků ERGOTORQUE® VDE

• izolační plášť podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• matné chromování/kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

117.1170 5 dílná Souprava kleští a šroubováků 
ERGOTORQUE® VDE 0,86

1 x 200 mm

1 x 160 mm

2 x 4 - 5,5 mm

1 x PH2
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Souprava kleští a šroubováků ERGOTORQUE® VDE

• izolační plášť a izolace nanášená ponorem podle normy DIN 
EN 60900

• kleště s izolací nanášenou ponorem
• šroubováky s rukojetí z dvousložkového materiálu
• matné chromování/kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

117.1770 5 dílná Souprava kleští a šroubováků 
ERGOTORQUE® VDE 0,69

1 x 200 mm

1 x 160 mm

2 x 4 - 5,5 mm

1 x PH2

Souprava na elektroniku 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1104 9 dílná Souprava na elektroniku 1 000 V 930

1 x 115 mm 

1 x 115 mm 

1 x 115 mm 

1 x 115 mm 

1 x 115 mm

1 x 115 mm

1 x 145 mm

1 x 145 mm

1 x 175 mm

Souprava kleští a šroubováků 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1875 10 dílná Souprava kleští a šroubováků 
1 000 V 2000

1 x 185 mm

1 x 160 mm

1 x 160 mm

1 x 160 mm

1 x 3,0 mm

4 x 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm

1 x PH1

Souprava kleští 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel
• silová varianta

117.1873 6 dílná Souprava kleští 1 000 V 2,50

1 x 185 mm

1 x 160 mm

1 x 200 mm

1 x 200 mm

1 x 160 mm

1 x 260 mm

NŮŽKY NA KABELY
KABELSCH

Elektrikářské nůžky 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• vhodné pouze pro měděné a hliníkové dráty
• ke stříhání tenkých drátů a plechů
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1206 9,0 14,0 180,0 38,0 170

Nůžky na kabely 1000V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• na lankové vodiče do velikosti 50 mm²
• nízké nároky na sílu
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.4277 6,0 22,0 11,0 24,0 160,0 15,0 238

117.4278 10,0 38,0 13,0 29,0 210,0 18,0 370

117.4279 20,0 60,0 15,0 32,0 250,0 26,0 600

Nůžky na kabely ERGOTORQUE® VDE

• izolační plášť podle IEC 60900
• na lankové vodiče do velikosti 50 mm²
• pro nemačkavé řezání jednodrátových a vícedrátových 
měděných a hliníkových kabelů

• nízké nároky na sílu
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• fosfátovaný povrch
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

117.1122 10,0 10,8 24,5 165,0 15,0 200

117.1123 12,5 13,0 29,0 215,0 17,5 270

117.1124 15,0 13,5 45,0 245,0 31,0 550
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Nůžky na kabely 1000V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• na lankové vodiče do velikosti 50 mm²
• nízké nároky na sílu
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1269 15,0 50,0 13,5 38,0 240,0 25,0 455

Jednoruční nůžky na kabely 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• na lankové vodiče do velikosti 50 mm²
• nízké nároky na sílu
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1107 15,0 50,0 10,0 23,5 165,0 24,0 250

117.1108 20,0 60,0 12,0 28,5 200,0 27,0 350

Jednoruční nůžky na kabely 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• masivní provedení
• bez mačkání, minimální deformace kabelu
• s přesným spirálním kloubem
• jednodrátové kabely do velikosti 16 mm²
• vícedrátové kabely do velikosti 25 mm²
• kabely s jemnými dráty do velikosti 50 mm²
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• speciální nástrojářská ocel

117.1286 15,0 12,0 25,0 160,0 20,0 250

Jednoruční kleště na kabely 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• nastavitelné šroubový kloub
• s ochranou proti sevření
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

117.1287 17,0 35,0 15,0 27,0 165,0 25,0 240

Jednoruční kleště na kabely 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• povrstvená pracovní hlava
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• nastavitelné šroubový kloub
• s ochranou proti sevření
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

117.1103 17,0 35,0 13,0 31,0 165,0 20,5 280

117.1109 20,0 50,0 18,0 33,5 210,0 34,0 400

Jednoruční kleště na kabely 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• masivní provedení
• jednodrátové kabely do velikosti 25 mm²
• vícedrátové kabely do velikosti 50 mm²
• kabely s jemnými dráty do velikosti 70 mm²
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

117.1259 22,0 18,0 31,0 215,0 32,0 360

Nůžky na kabely s dvojím ostřím 1 000 V

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• přesné broušení pro snadné a čisté řezání
• funkce předřezání a dořezání
• nastavitelné šroubový kloub
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1270 20,0 50,0 13,5 33,0 200,0 83,0 48,0 365

Nůžky na kabely s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro nemačkavé řezání měděných a hliníkových kabelů
• s výměnnou hlavou nože
• hlava nože z legované speciální oceli
• nízké nároky na sílu
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1260 26,0 150,0 16,0 80,0 600,0 80,0 117.1258 2,70

117.1261 33,0 180,0 17,0 86,0 700,0 105,0 117.1263 3,30

Úložné pouzdro na kabelové nůžky s ochrannou izolací

• z černé koženky
• k uschování a ochraně izolovaných nůžek na kabely

117.1262 650,0 95 - 190 → 117.1260 + 117.1261 241
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Nůžky na kabely s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro nemačkavé řezání měděných a hliníkových kabelů
• čistý střih díky nové geometrii ostří
• nastavitelné šroubový kloub
• nízké nároky na sílu
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1264 27,0 150,0 15,0 59,0 500,0 58,0 37,0 1,48

Nůžky na kabely s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro nemačkavé řezání měděných a hliníkových kabelů
• čistý střih díky nové geometrii ostří
• nastavitelné šroubový kloub
• nízké nároky na sílu
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.4281 95,0 58,0 310,0 35,0 25,0 0,82

117.4282 150,0 66,0 460,0 41,0 30,0 1,40

117.4283 325,0 90,0 600,0 55,0 46,0 2,50

117.4284 500,0 90,0 800,0 75,0 54,0 3,80

Nůžky na kabely z ocelových lanek, s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• nadprůměrný střihací výkon
• pro nemačkavé stříhání lan z oceli a hliníku, měděných 
kabelů a hliníkových kabelů

• zakřivené konce ostří za účelem protnutí jednotlivých 
pramenů lan

• s výměnnou hlavou nože
• hlava nože z vysoce ušlechtilé speciální oceli
• nízké nároky na sílu
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.4285 7 60 58,0 310,0 30,0 20,0 0,95

117.4286 10 100 66,0 450,0 34,0 21,0 1,40

117.4287 14 150 91,0 600,0 45,0 24,0 2,60

Nůžky na kabely z ocelových lanek, s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• nadprůměrný střihací výkon
• pro nemačkavé stříhání lan z oceli a hliníku, měděných 
kabelů a hliníkových kabelů

• zakřivené konce ostří za účelem protnutí jednotlivých 
pramenů lan

• s výměnnou hlavou nože
• hlava nože z vysoce ušlechtilé speciální oceli
• nízké nároky na sílu
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1266 20,0 120,0 19,0 90,0 600,0 84,0 17,0 117.1267 1,80

Nůžky na kabely z ocelových lanek, s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• nadprůměrný střihací výkon
• pro nemačkavé stříhání lan z oceli a hliníku, měděných 
kabelů a hliníkových kabelů

• zakřivené konce ostří za účelem protnutí jednotlivých 
pramenů lan

• s výměnnou hlavou nože
• hlava nože z vysoce ušlechtilé speciální oceli
• nízké nároky na sílu
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.4280 35 - 50 500,0 30,0 800,0 80,0 3,90

Nůžky na drátová lanka, s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• nadprůměrný střihací výkon
• pro nemačkavé stříhání lan z oceli a hliníku, měděných 
kabelů a hliníkových kabelů

• zakřivené konce ostří za účelem protnutí jednotlivých 
pramenů lan

• s výměnnou hlavou nože
• hlava nože z vysoce ušlechtilé speciální oceli
• nízké nároky na sílu
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1101 9 16 54,0 37,0 700,0 45,0 2,40

Nůžky na kabely s ochrannou izolací, teleskopická 
rukojeť

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• teleskopická rukojeť
• s výměnnou hlavou nože
• nízké nároky na sílu
• nevhodné na ocelové dráty a tvrdě tažené měděné dráty
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1233 31,0 185,0 82,0 360-
520 63,0 35,0 117.2234 2,00

Jednoruční nůžky na kabely s řehtačkou, s ochrannou 
izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• povrstvená pracovní hlava
• automatické vracení zpětným tahem pružiny
• stříhání lze přerušit v každé poloze
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

117.1245 40,0 80,0 290,0 35,0 1,00

117.1246 40,0 85,0 310,0 40,0 1,15

Nůžky na kabely s řehtačkou, s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• s dvojitě uloženým výstředníkovým pohonem
• téměř nezlomitelné ozubení
• k oddělování tenkého opláštění ocelových plechů
• s funkcí řehtačky
• nevhodné pro dráty z kalené oceli
• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

117.1248 62,0 840,0 150,0 400,0 90,0 2,20

117.1249 80,0 1000,0 190,0 530,0 110,0 3,15
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Nůžky na kabely s řehtačkou, s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• pro jednodrátové a vícedrátové měděné a hliníkové kabely
• s dvojitě uloženým výstředníkovým pohonem
• téměř nezlomitelné ozubení
• k oddělování tenkého opláštění ocelových plechů
• s funkcí řehtačky
• nevhodné pro dráty z kalené oceli
• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

117.1102 52,0 25,0 135,0 310,0 110,0 0,92

Střihač svorníků s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s rameny z ocelových trubek a seřízením výstředníku
• s výměnnou hlavou nože
• hlava nože z vysoce ušlechtilé speciální oceli
• indukčně tvrzené přesné ostří
• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

117.1256 8,0 79,0 610,0 115,0 117.1257 2,70

ELEKTRIKÁŘSKÉ NOŽE
ELEKMES

Nůž na kabely s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s pevnou a rovnou čepelí
• rovné ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1295 18,5 50,0 210,0 105

Nůž na kabely s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• s pevnou a rovnou čepelí
• rovné ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1397 16,7 53,0 205,0 90

Nůž na kabely s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s pevnou, částečně izolovanou rovnou čepelí
• rovné ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1390 18,5 50,0 210,0 115

Nůž na kabely s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• s pevnou, částečně izolovanou rovnou čepelí
• rovné ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1304 20,3 53,0 205,0 99

Nůž na kabely s ochrannou izolací a hákovou čepelí

• izolace podle IEC 60900
• s pevnou čepelí
• hákovité ostří
• k rozřezávání a odizolování
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1296 28,0 40,0 200,0 100

Nůž na kabely s ochrannou izolací a hákovou čepelí

• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• s pevnou čepelí
• hákovité ostří
• k rozřezávání a odizolování
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1331 30,0 47,0 200,0 92

Odizolovací nůž s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s pevnou a rovnou čepelí
• hákovité ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1391 19,0 35,0 182,0 95

Odizolovací nůž s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• s pevnou a rovnou čepelí
• hákovité ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1305 19,0 35,0 185,0 92
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Nůž na papírové části, s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s pevnou čepelí
• hákovité ostří
• vhodné pro sektorové kabely
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1392 19,0 50,0 205,0 90

Nůž na papírové části, s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• s pevnou čepelí
• hákovité ostří
• vhodné pro sektorové kabely
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1320 17,0 56,0 210,0 83

Gutaperčový nůž s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s pevnou čepelí
• obloukovité ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1393 12,0 50,0 200,0 95

Gutaperčový nůž s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• s pevnou čepelí
• obloukovité ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1326 12,0 50,0 250,0 85

Řezací nůž s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s pevnou čepelí
• hákovité a částečně izolované ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1394 21,0 35,0 165,0 75

Řezací nůž s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• s pevnou čepelí
• hákovité a částečně izolované ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1328 21,2 30,0 180,0 87

Nůž na odstraňování izolací z kabelů, s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s pevnou čepelí
• krátké a zahnuté ostří pro jemnou práci s kabely
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1395 13,0 45,0 195,0 95

Nůž na odstraňování izolací z kabelů, s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• s pevnou čepelí
• krátké a zahnuté ostří pro jemnou práci s kabely
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1329 13,0 45,0 200,0 83

Nůž na odstraňování izolací z kabelů, s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s pevnou čepelí
• úzké a rovné ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1396 11,0 50,0 200,0 95

Nůž na odstraňování izolací z kabelů, s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• s pevnou čepelí
• úzké a rovné ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• s ochrannou čepičkou

117.1360 11,0 50,0 200,0 86

Nůž na odizolování kabelů s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s pevnou a rovnou čepelí
• k odstranění všech izolačních vrstev z kabelů
• vyměnitelné dvojité nože
• nastavitelná hloubka řezu
• vhodné pro podélné řezání a ořezávání

117.3901 240,0 > 25,0 117.3902 250

Nůž na kabely s ochrannou izolací a vyměnitelnou čepelí

• izolace podle IEC 60900
• s pevnou, částečně izolovanou a vyměnitelnou čepelí
• rovné ostří
• bezpečnostní rukojeť z pružného a nárazuodolného plastu
• integrovaná ochranná krytka

117.1148 21,5 45,0 189,0 117.1149 67
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Pilka na kabelové pláště s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• masivní provedení
• nastavitelný a vyměnitelný pilový list

117.4273 40,0 330,0 175,0 117.4274 570

Odizolovací kleště

• k odřezávání a odstraňování kabelových plášťů
• omezená hloubka řezu
• bez poškození vnitřního vodiče

117.1370 25-52 140,0 300,0 670

117.1366 45-75 150,0 300,0 878

Odizolovací kleště s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• k odřezávání a odstraňování kabelových plášťů
• omezená hloubka řezu
• bez poškození vnitřního vodiče

117.1365 25-52 140,0 300,0 690

PŘIDRŽOVAČE S OCHRANNOU IZOLACÍ
GEHMS

Přidržovač s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k lepší manipulaci se šroubovými spojkami při montáži hrdel
• plynule nastavitelné
• vhodné také pro pouliční osvětlení
• pro šroubová spojení 0–15 mm

117.1168 0-15 240,0 280

Přidržovač s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k lepší manipulaci se šroubovými spojkami při montáži hrdel
• plynule nastavitelné
• vhodné také pro pouliční osvětlení
• pro šroubová spojení 15-40mm

117.1169 15-40 220,0 380

Přidržovač s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k lepší manipulaci se šroubovými spojkami při montáži hrdel
• plynule nastavitelné
• vhodné také pro pouliční osvětlení
• pro šroubová spojení 25-50mm

117.1183 25-50 300,0 610

Přidržovač s ochrannou izolací

• profil FlankTraction
• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• k lepší manipulaci se šroubovými spojkami při montáži hrdel
• plynule nastavitelné
• vhodné také pro pouliční osvětlení

117.3960 10 210,0 100

117.3961 12 210,0 110

117.3962 13 220,0 110

117.3963 14 220,0 130

117.3964 15 220,0 160

117.3965 16 260,0 220

117.3966 17 260,0 240

117.3967 18 260,0 280

117.3968 19 260,0 290

117.3969 20 260,0 290

117.3970 22 280,0 310

117.3971 24 280,0 360

VYROVNÁVACÍ NÁŘADÍ S OCHRANNOU IZOLACÍ
ARWMS

Vyrovnávací nářadí

• pro sektorové vodiče
• z nárazuodolné umělé hmoty
• k vyrovnání 3 nebo 4 sektorových vodičů

117.3915 95-150 80,0 35,0 69

117.3916 185-240 80,0 43,0 113

Vyrovnávací nářadí

• pro sektorové vodiče 50, 70, 95, 150, 185, 240 mm²
• z nárazuodolné umělé hmoty
• k vyrovnání sektorových vodičů

117.1723 248,0 40,0 15,0 132

PILY S OCHRANNOU IZOLACÍ
SAMS

Oblouková pila na kov s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• oblouk ze zesílené ploché oceli 10 x 5 mm
• izolovaná otočná rukojeť k napnutí

117.1321 280,0 150,0 80,0 997.1216 225



254

Oblouková pila na kov s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s umělohmotným šroubem k napnutí pilového listu

117.1265 265,0 145,0 100,0 997.1216 180

Oblouková pila na kov s ochrannou izolací, odolné 
provedení

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• oblouk ze zesílené ploché oceli 10 x 5 mm
• Těžké provedení
• izolovaná otočná rukojeť k napnutí

117.1323 520,0 330,0 130,0 129.6620-
24

770

Oblouková pila na kov s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• Těžké provedení
• s umělohmotným šroubem k napnutí pilového listu

117.1325 450,0 275,0 140,0 129.6620-24 700

KLADIVA S OCHRANNOU IZOLACÍ
HAMS

Umělohmotné kladivo s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• z umělé hmoty
• bez kovových částí

117.1131 55,0 300,0 82,0 325

Kladivo pro šetrnou práci s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• bez zpětného rázu díky ocelovému šrotu v dutině hlavy
• netříštivé a odolné proti opotřebování
• vyměnitelné polyamidové hlavy
• pro práci šetrnou ke zdraví

117.1126 25,0 300,0 105,0 117.1128 560

117.1127 35,0 310,0 115,0 117.1129 790

UMĚLOHMOTNÉ KLEŠTĚ/SVORKY S OCHRANNOU IZOLACÍ
KUZAKLMS

Umělohmotné kombinované kleště a ochrannou izolací a 
funkcí řezání

• izolace podle IEC 60900
• s vsazeným ostřím
• z mimořádně pevné umělé hmoty

117.1639 15,0 15,0 37,0 200,0 39,0 14,0 152

Umělohmotné ploché kleště s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• z mimořádně pevné umělé hmoty

117.1640 9,0 6,0 32,0 200,0 55,0 106

Umělohmotné ploché kleště s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• s vsazeným ostřím
• z mimořádně pevné umělé hmoty

117.1641 9,0 6,0 32,0 190,0 55,0 14,0 108

Umělohmotné ploché kleště s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• vhodné k montáži počitadel a blokování počitadla
• z mimořádně pevné umělé hmoty

117.1642 11,0 10,0 38,0 180,0 37,0 85

Umělohmotné kombinované kleště s ochrannou izolací

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kleště s kompletní izolací
• snížení nebezpečí zkratu
• k montáži elektroměrů a izolací
• umělá hmota zesílená sklolaminátem
• rukojeť se zónou z měkké umělé hmoty
• pro spolehlivé přidržení

117.1765 11,5 6,0 32,0 185,0 33,0 19,0 130
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Umělohmotné kombinované kleště s ochrannou izolací

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kleště s kompletní izolací
• snížení nebezpečí zkratu
• k montáži elektroměrů a izolací
• umělá hmota zesílená sklolaminátem
• rukojeť se zónou z měkké umělé hmoty
• pro spolehlivé přidržení

117.1766 5,0 10,0 32,0 225,0 72,0 20,0 140

Umělohmotné kombinované kleště s ochrannou izolací

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kleště s kompletní izolací
• snížení nebezpečí zkratu
• k montáži elektroměrů a izolací
• umělá hmota zesílená sklolaminátem
• rukojeť se zónou z měkké umělé hmoty
• pro spolehlivé přidržení

117.1767 5,0 10,0 32,0 230,0 110,0 20,0 140

Umělohmotné telefonní kleště s ochrannou izolací

• izolace podle IEC 60900
• kleště s kompletní izolací
• snížení nebezpečí zkratu
• k montáži elektroměrů a izolací
• umělá hmota zesílená sklolaminátem
• pro spolehlivé přidržení

117.2318 29,0 32,6 6,6 195,0 70,0 47,0 112

Umělohmotná svorka s ochrannou izolací, malá

• izolace podle IEC 60900
• mimořádně malé provedení
• s vloženou ocelovou pružinou
• k sevření krycích tkanin
• z umělé hmoty

117.1643 15,0 80,0 44,0 10,0 30

Umělohmotná svorka s ochrannou izolací, velká

• izolace podle IEC 60900
• dlouhé provedení
• s vloženou ocelovou pružinou
• k sevření krycích tkanin
• z umělé hmoty

117.1644 16,0 160,0 94,0 27,0 70

ŠTĚTCE S OCHRANNOU IZOLACÍ
PIMS

Štětec na prach s ochrannou izolací, rovný

• izolace podle IEC 60900
• se otvorem pro zavěšení
• krátké provedení
• bez průchodu elektrické energie
• z umělé hmoty

117.1645 25,0 180,0 11

Štětec na prach s ochrannou izolací, zahnutý

• izolace podle IEC 60900
• se otvorem pro zavěšení
• dlouhé a zahnuté provedení
• bez průchodu elektrické energie
• z umělé hmoty

117.1646 25,0 400,0 70

117.1647 35,0 400,0 75

117.1648 50,0 400,0 80

PRŮCHODKY A PŘÍCHYTKY S OCHRANNOU IZOLACÍ
TUHMS

Průchodka s ochrannou izolací a upínací čepičkou

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k izolovaní konců kabelů a jednotlivých žil
• se zakrytím s křížovým řezem
• z pružné izolační hmoty

117.4234 10,0 40,0 10

117.4235 10,0 100,0 11

117.4236 15,0 100,0 16

117.4241 10,0 75,0 10

117.4237 20,0 100,0 30

117.4242 20,0 100,0 20

117.4243 30,0 115,0 40

117.4238 40,0 135,0 68

117.4239 50,0 155,0 99

117.4240 60,0 140,0 140

Průchodka s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k izolovaní konců kabelů a jednotlivých žil
• z pružné izolační hmoty

117.1784 2,0 40,0 1

117.1785 3,0 40,0 1

117.1786 4,0 40,0 1

117.1787 5,0 40,0 1

117.1788 7,0 50,0 1

117.1789 10,0 70,0 5

117.1790 15,0 110,0 17

117.1791 20,0 110,0 21

117.1792 25,0 110,0 22

117.1793 30,0 120,0 38

117.1794 35,0 140,0 49

117.1795 40,0 140,0 62

Průchodka na elektroměr, s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k izolování jednotlivých žil
• konické
• z pružné izolační hmoty

117.4244 #1 12,0 80,0 6

117.4245 #2 12,0 80,0 6

117.4246 #3 12,0 80,0 6
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Nástrčná průchodka s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k izolování jednotlivých žil
• konické
• z pružné izolační hmoty

117.4247 6,0 40,0 1

117.4248 6,0 60,0 1

117.4249 8,0 40,0 1

117.4250 10,0 30,0 1

117.4251 10,0 40,0 1

117.4252 10,0 60,0 1

117.4253 12,0 90,0 6

117.4254 15,0 110,0 14

117.4255 20,0 110,0 20

117.4256 25,0 110,0 20

117.4257 30,0 110,0 37

117.4258 40,0 110,0 37

Nástrčná průchodka s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k izolování jednotlivých žil
• z pružné izolační hmoty

117.1768 30,0 60,0 140,0 77

117.1769 40,0 80,0 140,0 113

LED LAMPY S OCHRANOU PROTI VÝBUCHU
EXLEDGESCHUELAM

LED lampa s ochrannou izolací

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• k osvětlení kabelových šachet a spínacích skříní
• bílý osvětlovací prostředek
• včetně Li-Ion baterií AA

117.1650 28,0 90,0 AA-Lithium 80

ROZPÍNACÍ KLÍNY S OCHRANNOU IZOLACÍ
SPKEMS

Umělohmotný rozpínací klín

• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• bez drážky
• z nárazuodolné umělé hmoty

117.4267 160,0 15,0 60

Umělohmotný klín

• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• s ostrými hranami
• s velkou úderovou hlavou
• z nárazuodolné umělé hmoty

117.1667 28,0 170,0 90

Umělohmotný rozpínací klín

• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• bez drážky
• oválný tvar bez ostrých hran
• krátké provedení
• z nárazuodolné umělé hmoty

117.1668 30,0 150,0 40

Umělohmotný rozpínací klín

• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• s širokou drážkou pro všechny běžné nůžky na kabely
• oválný tvar bez ostrých hran
• z nárazuodolné umělé hmoty

117.1669 20,0 170,0 100

Umělohmotný rozpínací klín

• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• k montáži svorek na kabelové odbočky
• bez rizika sesmeknutí při řezání kabelových žil
• z nárazuodolné umělé hmoty

117.1670 38,0 197,0 55

Umělohmotný rozpínací klín

• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• bez drážky
• oválný tvar bez hran
• dlouhé provedení s velkou úderovou hlavou
• z nárazuodolné umělé hmoty

117.1680 53,0 225,0 225

Umělohmotný rozpínací klín

• pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
• speciálně k montáži svorek kabelových odboček
• šířka drážky 22 mm
• z nárazuodolné umělé hmoty
• jako pomůcka při řezání kabelových žil

117.4268 20,0 270,0 50,0 170

Obrubovací dláto

• pro kabely NKBA
• sklon 70 mm
• poloměr 30 mm
• z nárazuodolné umělé hmoty

117.4269 140,0 25,0 58
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SKLÁDACÍ MĚŘÍTKA
GLIEMA

Umělohmotné skládací měřítko, bílé

• izolace podle IEC 60900:2004
• z umělé hmoty zesílené sklolaminátem
• bez kovových částí

300.0066 1,00 600

KRIMPOVACÍ NÁŘADÍ
CRIMP

Multifunkční lemovací kleště na izolované a neizolované 
kabelové patky

• k řezání kabelů a odstraňování izolací z drátů s průměrem 
0,75–6,0 mm²

• k lemování kabelových patek a konektorů s průměrem 1,5–6,0 
mm²

• s funkcí stříhání
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• tělo kleští z ploché oceli

115.1231 40,0 220,0 130,0 230

Souprava multifunkčních lemovacích kleští

• na izolované a neizolované kabelové patky
• včetně 270dílné sady spotřebního materiálu
• k řezání kabelů a odstraňování izolací z drátů s průměrem 
0,75–6,0 mm²

• k lemování kabelových patek a konektorů s průměrem 1,5–6,0 
mm²

• s funkcí stříhání
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• tělo kleští z ploché oceli
• v pevném umělohmotném kufříku

115.1230 271 
dílná

Souprava multifunkčních lemovacích 
kleští 560

Lemovací kleště na izolované kabelové patky

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1425 0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0 22-18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1415 491

Lemovací kleště na neizolované kabelové patky

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1430 1,5/2,5/6,0/10,0 20-18/16-14/12-10/8 220,0 50,0 34,0 115.1416 487

Lemovací kleště na koncové objímky kabelů

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1440 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4,0 22/20/18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1418 499

115.1450 6,0/10,0/16,0 10/8/6 220,0 50,0 34,0 115.1420 499
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Lemovací kleště na zásuvková pouzdra

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1435 0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0 20-18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1417 499

115.1455 2,5/0,5/8,0/10,0 14-22/8-6 220,0 50,0 34,0 115.1421 505

Lemovací kleště na koaxiální zástrčky

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1445 1,72/2,50/5,40/6,48/8,23 RG58/RG59/RG62 220,0 50,0 34,0 115.1419 491

Lemovací kleště na západní zástrčky

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek
• díky rychlovýměnné mechanice
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1460 RJ22 22-24 220,0 50,0 34,0 115.1422 500

115.1465 RJ11/RJ12 22-24 220,0 50,0 34,0 115.1423 505

115.1470 RJ45 22-24 220,0 50,0 34,0 115.1424 505

Souprava krimpovacích kleští pro elektroinstalační práce

• ideální sestava nářadí pro elektroinstalatéry
• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• v pevném umělohmotném kufříku
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1480 3 dílná Souprava krimpovacích kleští pro 
elektroinstalační práce 910

1 x 220 mm

1 x

ø 0,5 - 4,0 mm, H

1 x

ø 1,5 - 10,0 mm, B

Souprava krimpovacích kleští pro práci s elektrickou sítí

• ideální sestava nářadí na síťovou kabeláž
• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• v pevném umělohmotném kufříku
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1490 5 dílná Souprava krimpovacích kleští pro 
práci s elektrickou sítí 1,05

1 x 220 mm

1 x AWG: 22 - 14 - 6 - 8, H

1 x AWG: 22 - 24, G1

1 x AWG: 22 - 24, G2

1 x AWG: 22 - 24, G3

Lemovací kleště na systém Solarlok

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1520 6,0 / 4,0 / 2,5 / 1,5 10 - 15 220,0 50,0 34,0 115.1412 540

Lemovací kleště na konektory solárních spojek, MC 3

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1521 4,0 / 6,0 / 2,5 12 / 10 / 14 220,0 50,0 34,0 115.1413 545

Lemovací kleště na konektory solárních spojek, MC 4

• mimořádně robustní a spolehlivé
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli

115.1522 2,5 / 4,0 / 6,0 14 / 12 / 10 220,0 50,0 34,0 115.1414 550
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Souprava univerzálního lemovacího nářadí s 
automatickými odizolovacími kleštěmi

• extrémně robustní a spolehlivé lemovací kleště
• s nucenou zarážkou
• možnost uvolnění v případě chybné obsluhy
• optimální výsledek lemování díky přesnému profilu
• s funkcí řehtačky
• možnost seřízení přítlaku
• snadná výměna lemovacích vložek díky rychlovýměnné 
mechanice

• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• tělo kleští z ploché oceli
• včetně samouzavíracích automatických odizolovacích kleští 
pro práci bez poškození

115.1400 283 dílná Souprava univerzálního lemovacího nářadí 
s automatickými odizolovacími kleštěmi 2,37

1 x 220 mm

1 x ø 0,5 - 4,0 mm, H

1 x ø 1,5 - 10,0 mm, B

1 x ø 0,5 - 6,0 mm, C

1 x ø 0,5 - 4,0 mm, D

1 x RG 58 - RG 71, E

1 x 1,0 - 3,2 mm

1 x  

SOUPRAVY IZOLOVANÉHO NÁŘADÍ
ISOWEKSTZ

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1877 22 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 1,60

1 x                1/4“

4 x         1/4“: 50 - 75 - 100 - 150 mm

1 x  1/4“

1 x 1/4“

10 x 1/4“: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
        14 mm

5 x 1/4“: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1876 21 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 1,00

1 x                1/4“: 5 - 25 Nm

3 x         1/4“: 75 - 100 - 150 mm

2 x 1/4“

5 x 1/4“: 6 - 8 - 10 - 13 - 14 mm

3 x 1/4“: 5 - 6 - 8 mm

3 x 1/4“: 4 - 5,5 - 6,5 mm

2 x 1/4“: PH1 - PH2

2 x 1/4“: PZ1 - PZ2

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1878 21 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 1,90

1 x                1/4“: 5 - 25 Nm

4 x         1/4“: 50 - 75 - 100 - 150 mm

1 x  1/4“

10 x 1/4“: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
        14 mm

5 x 1/4“: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1882 16 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 3,80

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

8 x 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 
         22 mm

3 x 3/8“: 5 - 6 - 8 mm

1 x 25 Nm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1850 16 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 4,00

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

8 x 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

3 x 3/8“:5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm
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Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1885 16 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 3,40

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

3 x 3/8“: 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 x 3/8“: 5 mm

1 x 2,5 mm

2 x 5 - 6 mm

1 x Ø 25mm

1 x 160 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1881 14 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 3,87

1 x                3/8“: 5 - 50 Nm

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

5 x  3/8“: 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

5 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 x 3/8“: 95 - 150 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1888 13 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 2,40

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1886 13 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 2,56

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1887 11 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 1,80

1 x                3/8“

1 x         3/8“: 125 mm

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1889 11 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 1,75

1 x                3/8“

1 x         3/8“: 125 mm

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm
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Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1883 15 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 3,99

1 x                1/2“

2 x         1/2“: 125 - 250 mm

1 x  1/2“

8 x 1/2“: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
         24 mm

3 x 1/2“: 5 - 6 - 8 mm

Souprava nástrčných klíčů, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• v pevném umělohmotném kufříku

117.1860 16 dílná Souprava nástrčných klíčů, 
izolované nářadí 4,50

1 x                1/2“

2 x         1/2“: 125 - 250 mm

1 x  1/2“

8 x 1/2“: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm

3 x 1/2“: 5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm

Souprava nářadí, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• umělohmotný kufřík s vložkou z pěnové hmoty
• speciální nástrojářská ocel

117.1870 20 dílná Souprava nářadí, izolované nářadí 4,50

1 x

205 mm

1 x

160 mm

1 x 200 mm

1 x 180 mm

1 x 160 mm

1 x 160 mm

1 x 6 - 400 V

3 x 8 - 10 - 13 mm

6 x 2,5 - 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8,0 - 10,0 mm

2 x PH1 - PH2

1 x 

210 mm

1 x

182 mm

Souprava nářadí, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• s vložkou z pěnové hmoty v pevném umělohmotném kufříku
• speciální nástrojářská ocel

117.1840 26 dílná Souprava nářadí, izolované nářadí 5,00

1 x                205 mm

1 x         160 mm

1 x  200 mm 

1 x 1/2“

1 x 250 mm

1 x 210 mm

1 x 182 mm

7 x 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

7 x 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

1 x 6 - 400 V

4 x 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm

Souprava nářadí, izolované nářadí

• izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
• z červené hověziny
• s popruhem pro přenášení
• speciální nástrojářská ocel

117.1872 14 dílná Souprava nářadí, izolované nářadí 4,50

1 x                185 mm

1 x         160 mm

1 x  200 mm

1 x 210 mm

3 x 2,5 - 4,0 - 5,5 mm

4 x 7 - 8 - 9 - 10 mm

1 x Gr. 10

1 x 200 mm

1 x 12 - 750 V
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Souprava izolovaného nářadí na vozidla s hybridním a 
elektrickým pohonem

• izolace podle IEC 60900
• v kvalitním hliníkovém kufříku
• speciální nástrojářská ocel

117.1890 43 
dílná

Souprava izolovaného nářadí na 
vozidla s hybridním a elektrickým 
pohonem

13,93

4 x 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm

3 x PH1 - PH2 - PH3

3 x T20 - T25 - T30

1 x 210 mm

1 x 185 mm

1 x 165 mm

1 x 215 mm

1 x 165 mm

1 x 240 mm

2 x 10 - 25 mm

1 x 180 mm

1 x 3/8“

15 x 3/8“: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm

2 x 3/8“: 150 - 250 mm

3 x 3/8“: M8 - M10 - M12

1 x

 1 x

1 x 500 m

Tvrdý ochranný kufřík, prázdný

• pevný, tvrdý ochranný kufřík z nárazuodolného plastu s 
kaleným hliníkovým rámem

• oddíl na dokumenty ve víku
• dva odnímatelné oddíly na nářadí k individuálnímu osazení 
nářadím

• možnost rozdělení dolní poloviny kufru podélným a příčným 
dílem

• zamykání na dva vyklápěcí válcové zámky
• teleskopická rukojeť pro pojíždění s možností vyjmutí
• max. zatížení 30 kg

117.1810-
99 Tvrdý ochranný kufřík, prázdný 5,00

Kufřík na nářadí, prázdný

• z červené hověziny
• s popruhem pro přenášení
• sklápěcí přední a prostřední stěna
• robustní provedení k uschování asi 50 kusů nářadí a 
ochranných dílů dle výběru

• chromované kování

117.1820-
99 Kufřík na nářadí, prázdný 4,30

Kufřík na nářadí, prázdný

• z červené hověziny
• s popruhem pro přenášení
• sklápěcí přední stěna
• pevné plechové dno
• uschování asi 40 kusů nářadí VDE a ochranných dílů dle 
výběru

• speciálně pro montéry měřičů

117.1830-
99 Kufřík na nářadí, prázdný 3,40

ZVEDACÍ TECHNIKA
HETECH

Hydraulický odkládací stolek, pojízdný, 450 kg

• Pevný rám a nůžky ze svařené profilové oceli
• Ideální pro odstavení a přepravu těžkých dílů vozidel
• Ergonomická práce šetrná k vašim zádům díky zvednutí 
plošiny hydraulickou nožní pumpou

• Plynule regulovatelný vypouštěcí ventil s citlivým ručním 
spouštěním

• Dvě řiditelná kolečka s aretací pro spolehlivé zajištění v místě 
použití

• Dvě pevná kolečka

Technické údaje:
Ložná plocha: D 850 x Š 500 mm

460.5525 450,0 280,0 860,0 880,0 945 76,00



Inovace jsou 
  naším cílem!

Izolované nářadí vyráběné podle požadavků předpisu BGV A3 (VBG-4) s kontrolou každého  
jednotlivého výrobku od společnosti KS Tools je určeno speciálně pro techniku elektrických a hybridních 
vozidel. Některé systémy v těchto vozidlech pracují s napětím až 500 Voltů. To je dost na to, aby při 
použití běžně prodávaného standardního nářadí došlo k vážnému poškození zdraví, které může skončit 
smrtí.

Speciální nářadí KS Tools pro hybridní vozidla a elektromobily se vyrábí podle aktuálních požadavků 
mezinárodních norem z kvalitních materiálů a nabízí vysoký stupeň ochrany pro každého uživatele!

SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ODBORNÍKY 
NA HYBRIDNÍ A ELEKTRICKÁ VOZIDLA!

BEZPEČNOSTNÍ NÁŘADÍ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ!
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KLÍČE S ČEPY
ZASCHL

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 4 čepy, pro vozidla 
DAF

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Ložisko kardanového hřídele uprostřed, DAF 
XLR (Euro 4)

460.1025 72,0 57,0 50,0 4 6,0 55,0 0,79

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 4 čepy, pro vozidla 
MAN

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Převodovky MAN 410/414

460.0655 72,0 58,0 53,0 4 5,0 77,0 1,32

Klíč na stavěcí matice se zářezy s 4 čepy, pro vozidla 
Scania

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Osmistupňová autobusová převodovka, 
Scania

460.1515 78,0 65,0 58,0 4 7,0 76,0 1,45

Klíč na stavěcí matice se zářezy s 4 čepy, pro vozidla 
Scania

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Pomocné pohony, Scania

460.1680 58,0 53,0 48,0 4 5,0 100,0 889

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
Scania

• čtyřhranný pohon 3/4“ podle normy DIN 3121/ISO 1174
• možné momentově přesné utažení
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• masivní provedení
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Příruba kardanového hřídele na převodovce a 
zadní nápravě Scania (např. výměna simmeringů)

450.0235 82,0 70,0 64,0 4 7,0 19,0 65,0 1,25

Klíč na stavěcí matice se zářezy s 4 čepy, pro vozidla 
Scania

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Převodovky Scania (310/320/340)

460.0465 82,0 70,0 64,0 4 7,0 65,0 1,24

Klíč na stavěcí matice se zářezy s 4 čepy, pro vozidla 
Scania

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hlavní hřídel převodovky, Scania

460.1590 75,0 70,0 65,0 4 7,0 80,0 1,07

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
DAF

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil s šesti vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Převodovky DAF CF85 (EURO 4 a EURO 5)

460.1085 74,0 91,0 55,0 66,0 6 1,10

Klíč na stavěcí matice se zářezy s 4 čepy, pro vozidla 
Scania

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Stavěcí matice se zářezy Scania 1338267

460.1745 87,0 76,0 70,0 4 6,5 145,0 1,48
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Klíč na stavěcí matice se zářezy, se 4 čepy, pro vozidla 
Scania 

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania (340), hřídel hlavní převodovky

460.1730 7,0 72,6 4 80,0 72,0 65,0 1,84

Klíč na stavěcí matice se zářezy s 4 čepy, pro vozidla 
Scania

• K povolení a utažení stavěcích matic se zářezy na vstupních 
hřídelích převodovek

• hnací čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• masivní provedení
• momentově přesné utažení
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.1350 80,5 80,0 76,0 72,0 4 6,5 1,90

SPECIÁLNÍ NÁSTRČNÉ KLÍČE
SPEZSTKSCHL

Speciální nástrčný ořech na osmihranné šrouby

• speciální osmihranný vnitřní profil
• k montáži a demontáži kontrolního vypínače pro uzávěrku 
diferenciálu

• ideálně vhodné také pro různé elektrické vypínače na 
převodovkách

• chromovaný s vysokým leskem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: MAN, Mercedes Actros, řada SK, atd.

455.0100 Osmihran 27 34,0 57,0 200

Speciální silový nástrčný ořech na kloubové hřídele, 
dlouhý

• dvanáctihran
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• určeno pro nárazové utahováky 1/2"
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: kloubové hřídele, příruby kardanových 
hřídelí, držáky trysek, převodovky nákladních vozů Mercedes 
G2/24/26, Mercedes Actros, atd.

150.1703 27,0 40,5 85,0 350

150.1705 30,0 42 85,0 450

150.1706 32,0 44 85,0 490

150.1704 34,0 46 85,0 430

150.1707 36,0 50 85,0 520

Šestihranný silový nástrčný ořech, dlouhý

• šestihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: Příruba kloubové hřídele u hnací hřídele

515.1855 55,0 100,0 81,0 54,0 52,0 1,95

Dvanáctihranný silový nástrčný ořech, krátký

• dvanáctihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

450.0404 50,0 70,0 36,0 1,02

450.0405 55,0 75,0 40,0 1,23

450.0407 65,0 75,0 38,0 1,49

DVOUOČKOVÉ KLÍČE
DORISCHL

Dvojitý očkový klíč CHROMEplus®, extra dlouhý

• profil FlankTraction
• tenkostěnné
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a molybdenu

518.0821 8x10 7,5 8,4 12,5 15,0 235,0 72

518.0822 10x11 8,5 9,5 14,3 17,0 291,0 95

518.0823 12x14 10,4 11,3 17,8 20,3 328,0 157

518.0824 13x15 11,5 13,2 20,2 23,3 386,0 217

518.0825 16x18 13,0 14,8 23,7 26,6 407,0 284

518.0826 17x19 13,0 14,8 23,7 26,6 407,0 284

518.0827 20x21 13,5 15,2 27,5 29,7 415,0 376

518.0828 22x24 15,4 17,7 31,3 34,0 430,0 482

Souprava dvojitých očkových, extra dlouhých klíčů 
CHROMEplus®

• profil FlankTraction
• tenkostěnné
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a molybdenu

518.0800 6 dílná 10x11 - 12x14 - 13x15 - 16x18 - 
17x19 - 22x24 mm 2,06

Souprava dvojitých očkových, extra dlouhých klíčů 
CHROMEplus®

• profil FlankTraction
• tenkostěnné
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a molybdenu

518.0830 7 dílná 10x11 - 12x14 - 13x15 - 16x18 - 
17x19 - 20x21 - 22x24 mm 2,44
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Řehtačkový, dvojitý očkový klíč Torx-E GEARplus®

• ideálně vhodné k montáži a demontáži na úzkých montážních 
místech a k výměně převodovky

• Torx-E
• rovné provedení
• přesné ozubení s 72 zuby
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

503.4351 E6 x E8 6,5 6,9 16,8 20,2 128,0 70

503.4353 E10 x E12 7,3 7,7 20,2 21,8 150,0 60

503.4355 E14 x E18 9,0 9,9 26,5 29,5 190,0 150

503.4357 E20 x E24 10,3 11,2 31,5 33,5 230,0 230

Souprava řehtačkových, dvojitých očkových klíčů Torx-E 
GEARplus®

• ideálně vhodné k montáži a demontáži na úzkých montážních 
místech a k výměně převodovky

• Torx-E
• rovné provedení
• přesné ozubení s 72 zuby
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

503.4364 4 dílná E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - 
E20xE24 475

ÚDEROVÉ KLÍČE
SCHGSCHL

Dvanáctihranný nárazový klíč se 2 nárazovými plochami

• dvanáctihran
• Ideálně vhodné k povolení a utažení šroubových spojení 
kardanových hřídelí

• S vnitřním čtyřhranem 3/4" pro odborné utažení šroubového 
spoje

• S vypálenou formulí pro přepočet utahovacího momentu v 
případě delší páky

• Se 2 úderovými hranami
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a vanadu

Oblasti použití: Kardanové hřídele u vozidel MAN

460.5250 19 12,0 30,0 215,0 572

Dvanáctihranný nárazový klíč se 2 nárazovými plochami

• dvanáctihran
• Ideálně vhodné k povolení a utažení šroubových spojení 
kardanových hřídelí

• S vnitřním čtyřhranem 3/4" pro odborné utažení šroubového 
spoje

• S vypálenou formulí pro přepočet utahovacího momentu v 
případě delší páky

• Se 2 úderovými hranami
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a vanadu

Oblasti použití: Kardanové hřídele u užitkových vozidel 
Mercedes

460.5251 21 12,0 32,0 216,0 565

POJISTKOVÉ KLEŠTĚ
SICHZA

Kleště na vnější pojistné kroužky

• v souladu s normou DIN 5254
• natočené přesné špičky odolné proti sklouznutí
• pevné a rovné provedení
• samozavírací
• s gumovou rukojetí
• silové provedení
• kováno v zápustce
• slitina chromu a vanadu

119.2051 A1 10-25 8,0 1,0 13,5 3,5 135,0 30,0 80

119.2056 A2 19-60 9,0 1,5 15,0 4,5 175,0 40,0 150

119.2061 A3 40-100 10,0 2,5 20,0 6,0 230,0 50,0 250

Kleště na vnější pojistné kroužky, zahnuté

• v souladu s normou DIN 5254
• natočené přesné špičky odolné proti sklouznutí
• provedení zahnuté o 90°
• samozavírací
• s gumovou rukojetí
• silové provedení
• kováno v zápustce
• slitina chromu a vanadu

119.2052 A11 10-25 20,0 1,0 15,0 3,0 125,0 20,0 80

119.2057 A21 19-60 25,0 1,5 20,0 4,5 165,0 32,0 150

119.2062 A31 40-100 30,0 2,0 25,0 6,0 210,0 40,0 250

Kleště na vnitřní pojistné kroužky

• v souladu s normou DIN 5256
• natočené přesné špičky odolné proti sklouznutí
• pevné a rovné provedení
• s gumovou rukojetí
• silové provedení
• kováno v zápustce
• slitina chromu a vanadu

119.2053 J1 12-25 7,5 1,2 15,0 2,7 135,0 30,0 80

119.2058 J2 19-60 9,5 1,6 18,0 5,0 180,0 40,0 150

119.2063 J3 40-100 10,0 2,5 20,0 6,0 230,0 50,0 250

Kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté

• v souladu s normou DIN 5256
• natočené přesné špičky odolné proti sklouznutí
• špičky zahnuté o 90°
• s gumovou rukojetí
• silové provedení
• kováno v zápustce
• slitina chromu a vanadu

119.2054 J11 12-25 16,5 1,0 14,5 2,5 125,0 20,0 80

119.2059 J21 19-60 21,0 1,5 18,0 3,0 165,0 25,0 150

119.2064 J31 40-100 25,0 2,0 20,0 5,0 210,0 35,0 250
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Souprava pojistkových kleští

• na vnitřní a vnější pojistné kroužky
• s gumovou rukojetí
• špičky zahnuté o 90°
• pevné a rovné přesné špičky
• všechny kleště na vnější pojistné kroužky s otevírací pružinou
• silové provedení
• slitina chromu a vanadu

119.2050 4 dílná Souprava pojistkových kleští 455

Balení osahuje:

119.2051 Kleště na vnější pojistné kroužky, 10–25 mm 80

119.2052 Kleště na vnější pojistné kroužky, zahnuté, 
12–25 mm 80

119.2053 Kleště na vnitřní pojistné kroužky, 12–25 mm 80

119.2054 Kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté, 
12–25 mm 80

Souprava pojistkových kleští

• na vnitřní a vnější pojistné kroužky
• s gumovou rukojetí
• špičky zahnuté o 90°
• pevné a rovné přesné špičky
• všechny kleště na vnější pojistné kroužky s otevírací pružinou
• silové provedení
• slitina chromu a vanadu

119.2055 4 dílná Souprava pojistkových kleští 735

Balení osahuje:

119.2056 Kleště na vnější pojistné kroužky, 19–60 mm 150

119.2057 Kleště na vnější pojistné kroužky, zahnuté, 
19–60 mm 150

119.2058 Kleště na vnitřní pojistné kroužky, 19–60 mm 150

119.2059 Kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté, 
19–60 mm 150

Souprava pojistkových kleští

• na vnitřní a vnější pojistné kroužky
• s gumovou rukojetí
• špičky zahnuté o 90°
• pevné a rovné přesné špičky
• všechny kleště na vnější pojistné kroužky s otevírací pružinou
• silové provedení
• slitina chromu a vanadu

119.2060 4 dílná Souprava pojistkových kleští 1,00

Balení osahuje:

119.2061 Kleště na vnější pojistné kroužky, 40–100 mm 250

119.2062 Kleště na vnější pojistné kroužky, zahnuté, 
40–100 mm 250

119.2063 Kleště na vnitřní pojistné kroužky, 40–100 mm 250

119.2064 Kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté, 
40–100 mm 250

Kleště na Seegerovy pojistné kroužky ložisek kol, 
zahnuté

• pevné přesné hroty
• natočené přesné špičky odolné proti sklouznutí
• provedení zahnuté o 45°
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• K montáži a demontáži pojistných kroužků ložisek kol
• Vhodné na přední i zadní nápravu
• Pro všechny běžné pojistné kroužky ložisek kol
• slitina chromu a vanadu

500.1038 J22 19-60 22,0 2,5 23,0 2,3 240,0 32,0 250

Souprava kleští na pojistné kroužky s řehtačkovou funkcí

• na vnitřní a vnější pojistné kroužky
• s gumovou rukojetí
• Vyměnitelné špičky
• funkce přestavení s výběrem z 6 různých kleští
• včetně pomůcky pro montáž a demontáž
• slitina chromu a vanadu

vnitřní pojistné kroužky: 60,0 mm - 100,0 mm
 vnější pojistné kroužky: 40,0 mm - 85,0 mm

500.1350 20 
dílná

Souprava kleští na pojistné kroužky 
s řehtačkovou funkcí 1,80

Balení osahuje:

500.1351 Kleště na vnější pojistky s vyměn. hroty 315

500.1353 Sada náhradních hrotů 0°/ 2,75mm, 2dílná 24

500.1357 Sada náhradních hrotů 0°/ 3,0 mm, 2dílná 24

500.1354 Sada náhradních hrotů 15°/ 2,75mm, 2dílná 14

500.1358 Sada náhradních hrotů 15°/ 3,0 mm, 2dílná 24

500.1355 Sada náhradních hrotů 45°/ 2,75mm, 2dílná 24

500.1359 Sada náhradních hrotů 45°/ 3,0 mm, 2dílná 24

500.1356 Sada náhradních hrotů 90°/ 2,75mm, 2dílná 24

500.1352 Kleště na vnitřní pojistky s vyměn. hroty 310

500.1361 Souprava náhradních šroubů, balení 6 ks 13

500.1360 Sada náhradních hrotů 90°/ 3,0 mm, 2dílná 24

Souprava kleští na pojistné kroužky s řehtačkovou funkcí

• na vnitřní a vnější pojistné kroužky
• s gumovou rukojetí
• Vyměnitelné špičky
• funkce přestavení s výběrem z 8 různých kleští
• včetně pomůcky pro montáž a demontáž
• slitina chromu a vanadu

vnitřní pojistné kroužky: 78,0 mm - 159,0 mm
 vnější pojistné kroužky: 89,0 mm - 159,0 mm

500.1300 14 
dílná

Souprava kleští na pojistné kroužky 
s řehtačkovou funkcí 1,80

Balení osahuje:

500.1301 Kleště na vnější pojistky s vyměnitelnými 
hroty 965

500.1302 Kleště na vnitřní pojistky s vyměnitelnými 
hroty 965

500.1303 Sada náhradních hrotů 0°, 2dílná 15

500.1304 Sada náhradních hrotů 45°, 2dílná 15

500.1305 Sada náhradních hrotů 90°, 2dílná 16

500.1306 Sada náhradních hrotů 0°, 2dílná 16

500.1307 Sada náhradních hrotů 45°, 2dílná 16

500.1308 Sada náhradních hrotů 90°, 2dílná 16

500.1309 Souprava náhradních šroubů, balení 4 ks 4

Kleště na vnitřní pojistky, hroty 0°+90°

• na vnitřní pojistné kroužky
• Vyměnitelné špičky
• pro pojistné kroužky podle normy DIN 472 nebo DIN 984
• s černým práškovým nástřikem
• slitina chromu a vanadu

500.1340 J51/J5 122-300 3,5 66,0 540,0 2,03
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Kleště na vnější pojistky, hroty 0°+90°

• na vnější pojistné kroužky
• Vyměnitelné špičky
• pro pojistné kroužky podle normy DIN 472 nebo DIN 984
• s černým práškovým nástřikem
• slitina chromu a vanadu

500.1345 A51/A5 122-300 3,5 66,0 540,0 2,01

Příslušenství:

500.1341 Náhradní hroty, rovné 90

500.1342 Náhradní hroty, 90° 125

Kleště na rozpěrné kroužky, drážkované

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• rýhované a úhlové špičky
• se samouzavíracím mechanismem
• k montáži a demontáži rozpěrných kroužků
• na vnější pojistné kroužky
• bez odskakování díky přídržnému perforování
• slitina chromu a molybdenu

Ideálně vhodné k montáži a demontáži rozpěrných kroužků na 
hnacích hřídelích, například u vozidel Volkswagen, Mercedes 
a Opel.   

115.1048 0-20 210,0 220

Kleště na rozpěrné kroužky, tvarované hroty

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• vytvarované hroty kleští
• se samouzavíracím mechanismem
• k montáži a demontáži rozpěrných kroužků
• na vnější pojistné kroužky
• bez odskakování díky přídržnému perforování
• slitina chromu a molybdenu

Ideálně vhodné k montáži a demontáži rozpěrných kroužků na 
hnacích hřídelích, například u vozidel Volkswagen, Mercedes, 
Opel, BMW a Ford.

115.1049 0-20 240,0 600

PÁČIDLA
HEBEEIS

Rovnací/montážní tyč

• šestihran
• vytvrzené pracovní konce
• kované provedení
• broušený kužel
• speciální nástrojářská ocel

129.2222 22,0 5,0 405,0 16,0 650

Páčidlo

• ideálně vhodné k montážní a demontážní práci
• k posunutí pevně usazených dílů
• ergonomická rukojeť z jednosložkového materiálu
• tvrzené provedení v celé délce
• slitina chromu a molybdenu

911.8101 11,0 200,0 115,0 130

911.8102 15,0 300,0 185,0 220

911.8103 18,0 450,0 320,0 420

911.8104 18,0 600,0 470,0 560

Souprava páčidel

• ideálně vhodné k montážní a demontážní práci
• k posunutí pevně usazených dílů
• ergonomická rukojeť z jednosložkového materiálu
• tvrzené provedení v celé délce
• slitina chromu a molybdenu

911.8100 4 dílná 11 x 115 mm - 15 x 185 mm - 18 x 
320 mm - 18 x 470 mm 1,33

Páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou

• mimořádně všestranné a robustní páky
• vícenásobně přestavitelná hlava
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8176 250,0 5 0,39

911.8177 300,0 5 0,46

911.8178 400,0 5 0,57

Souprava páčidel s přestavitelnou kloubovou hlavou

• mimořádně všestranné a robustní páky
• vícenásobně přestavitelná hlava
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8175 3 dílná 250 - 300 - 400 mm 1,50
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Páčidla

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8411 0° 900,0 1,70

911.8412 45° 900,0 1,75

911.8413 75° 600,0 1,17

911.8414 90° 600,0 1,20

v pevném umělohmotném kufříku

900,0

900,0 1,70

900,0

600,0

900,0

900,0

900,0900,0900,0

Páčidla

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8415 45° 1150,0 4,75

Souprava páčidel

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8410 4 dílná Souprava páčidel 8,70

Balení osahuje:

911.8411 Páčidla, 0°, 900 mm 1,70

Balení osahuje:

911.8412 Páčidla, 45°, 900 mm 1,75

911.8413 Páčidla, 75°, 600 mm 1,17

911.8414 Páčidla, 90°, 600 mm 1,20

Teleskopické páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou

• prodloužení páky tlačítkem se stupňovými zarážkami
• postupně přestavitelná hlava
• mimořádně úzké provedení se zapuštěným tlačítkem
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8186 325-460 90,0 12,0 0,78

911.8187 600-915 120,0 20,0 1,90

911.8188 865-1350 145,0 24,0 4,26

Souprava teleskopických páčidel s přestavitelnou hlavou 
a kloubem

• prodloužení páky tlačítkem se stupňovými zarážkami
• postupně přestavitelná hlava
• mimořádně úzké provedení se zapuštěným tlačítkem
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8185 3 dílná 325-460 - 600-915 - 865-1350 mm 6,94

Sochor

• čtyřhran
• vytvrzené pracovní konce
• černý lak
• speciální nástrojářská ocel

156.0598 22,0 35,0 1,80 37,0 - 8,00

STAHOVÁKY
ABZ

Souprava univerzálních rychloupínacích stahováků

• s rychloupínací funkcí
• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• přestavením háků možnost použití jako vnitřního a vnějšího 
stahováku

• možnost dovybavení různými variantami háků a hydraulických 
vřeten

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

625.1701 7 dílná 20 - 90 100 M14 x 1,5 5,5 2,30

Balení osahuje:

620.1701 Univerzální rychloupínací dvouramenný 
stahovák, 20 - 90 mm 1,00

630.1701 Rychloupínací tříramenný stahovák, 20–90 mm 1,30

980.1090 Speciální tuk na závity, tuba 0,01

Univerzální stahovák, dvouramenný

• přestavením háků možnost použití jako vnitřního a vnějšího 
stahováku

• možnost doplnění hydraulickým vřetenem pro závity G1/2" / 
G3/4"/G1"

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

620.0101 20-
90 100 70-

130 4,5 M14x1,5 
x 140 17 3 13 25 20 1,00

620.0102 25-
130 100 80-

180 4,5 M14x1,5 
x 140 17 3 13 25 20 1,20

620.0103 50-
160 150 105-

220 6,5 G1/2"x14g 
x 210 22 4 16 35 25 3,00

620.0104 60-
200 150 120-

270 6,5 G1/2"x14g 
x 210 22 4 16 35 25 3,30

620.0105 80-
250 200 160-

330 11 G3/4"x14g 
x 280 27 5 25 54 35 7,40
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620.0106 80-
350 200 160-

420 11 G3/4"x14g 
x 280 27 5 25 54 35 8,50

620.0107 110-
520 200 195-

600 13 G3/4"x14g 
x 280 27 5 25 54 35 13,00

620.0108 170-
640 225 250-

720 18 G1"x11g 
x 310 36 10 33 55 50 23,70

Rychloupínací tříramenný stahovák s úzkými háky

• s rychloupínákem
• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• rovnoměrné rozložení zatížení a vycentrované utažení
• přestavením háků možnost použití jako vnitřního a vnějšího 
stahováku

• možnost doplnění hydraulickým vřetenem pro závit G1/2"
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

630.1101 20-90 100 5 M14x1,5 
x 130 17 3,6 6 13 27 1,30

Univerzální stahovák, 2+3 ramena

• oboustranné použití háku
• přestavením háků možnost použití jako vnitřního a vnějšího 
stahováku

• upínací hvězdy na 2 nebo 3 háky
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

640.4203 60 65 2,0 G3/8"x1,06px110 13 3 10 18 11 0,47

640.4204 90 100 5,0 G9/16"x2,0px190 17 4 15,5 29 17 1,60

640.4205 165 170 7,0 G3/4"x2,0px285 22 4 15,5 29 17 3,20

Souprava přesných vnitřních vytahováků, Ø 10,0–75,0 
mm

• drážkovaná hřídel
• na těsně přiléhající ložiska a vložky
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

660.0012 9 dílná Souprava přesných vnitřních 
vytahováků, Ø 10,0–75,0 mm 4,92

Balení osahuje:

660.0106 Přesný vnitřní vytahovák, 10–13 mm 0,05

660.0109 Přesný vnitřní vytahovák, 14–19 mm 0,09

660.0114 Přesný vnitřní vytahovák, 20–25 mm 0,11

660.0116 Přesný vnitřní vytahovák, 25–30 mm 0,12

660.0119 Přesný vnitřní vytahovák, 30–37 mm 0,28

660.0122 Přesný vnitřní vytahovák, 38–45 mm 0,29

660.0125 Přesný vnitřní vytahovák, 40–75 mm 0,76

660.0601 Vzpěra pro vnitřní vytahovák, 35–75 mm 0,70

660.0602 Vzpěra pro vnitřní vytahovák, 60–130 mm, 
M10xG3/8" 1,60

Souprava oddělovacích nožů včetně stahovacího 
zařízení, Ø 22,0 - 115,0 mm

• na pevně nasazená a tenkostěnná ložiska a vložky
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• možnost doplnění o hydraulické přítlačné vřeteno
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

605.0003 3 dílná
Souprava oddělovacích nožů včetně 
stahovacího zařízení, Ø 22,0 - 
115,0 mm

6,10

Balení osahuje:

605.0503 Oddělovací nůž, 22–115 mm 1,90

Balení osahuje:

605.0113 Stahovací zařízení pro oddělovací nůž, 
55–205 mm 2,70

605.0403 Nástavec pro tažnou tyč M16 x100 mm 0,40

Souprava přesných vnitřních vytahováků, Ø 10,0–115,0 
mm

• drážkovaná hřídel
• na těsně přiléhající ložiska a vložky
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

660.0013 10 
dílná

Souprava přesných vnitřních 
vytahováků, Ø 10,0–115,0 mm 9,72

Balení osahuje:

660.0106 Přesný vnitřní vytahovák, 10–13 mm 0,05

660.0109 Přesný vnitřní vytahovák, 14–19 mm 0,09

660.0114 Přesný vnitřní vytahovák, 20–25 mm 0,11

660.0116 Přesný vnitřní vytahovák, 25–30 mm 0,12

660.0119 Přesný vnitřní vytahovák, 30–37 mm 0,28

660.0122 Přesný vnitřní vytahovák, 38–45 mm 0,29

660.0125 Přesný vnitřní vytahovák, 40–75 mm 0,76

660.0601 Vzpěra pro vnitřní vytahovák, 35–75 mm 0,70

660.0128 Přesný vnitřní vytahovák, 70–115 mm 1,40

660.0605 Vzpěra pro vnitřní vytahovák, 55–205 mm 3,80

Souprava univerzálních stahováků

• oboustranné použití háku
• upínací hvězdy na 2 nebo 3 háky
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1100 11 
dílná Souprava univerzálních stahováků 4,39

Balení osahuje:

700.1100-4 Rameno stahováku, velké 0,25

700.1100-5 Rameno stahováku, malé 0,08
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Balení osahuje:

700.1100-8 Šroub s maticí, velký 0,02

700.1100-9 Šroub s maticí, malý 0,01
700.1100-

10 Vřeteno, velké 0,20
700.1100-

11 Vřeteno, malé 0,06

700.1100-2 Nosník, velký 0,31

700.1100-3 Nosník, malý 0,10

700.1100-6 Spojovací deska, velká 0,04

700.1100-7 Spojovací deska, malá 0,01

700.1140 Zařízení k oddělení ložiska pro max. Ø 50 mm 1,15

Souprava univerzálních stahováků, 2+3 ramena

• úzké háky
• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• rovnoměrné rozložení zatížení a vycentrované utažení
• přestavením háků možnost použití jako vnitřního a vnějšího 
stahováku

• možnost dovybavení různými variantami háků a hydraulických 
vřeten

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• snížené nároky na sílu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1300 12 
dílná

Souprava univerzálních stahováků, 
2+3 ramena 6,69

Balení osahuje:

X

700.1311 1 Vřeteno, M14x1,5 180

700.1312 1 Dvouramenný příčník 485

700.1313 1 Tříramenný příčník 675

700.1314 3 Stahovací rameno, 100 mm 250

700.1315 3 Stahovací rameno, 210 mm 530

700.1316 3 Stahovací rameno, 260 mm 640

Vzpěra pro vnitřní vytahovák

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

660.0601 35-75 30 12 M10 M16x1,5 x 136 0,70

660.0602 60-130 60 19 M10xG3/8" M24x1,5 x 160 1,60

660.0603 60-130 60 19 G3/8" M24x1,5 x 160 1,50

660.0605 55-205 100 22 G3/8" G1/2"x14g x 210 3,80

Kluzné kladivo

• vyrážecí nářadí s flexibilním použitím
• vnitřní závit k uchopení různých vytahováků, čepů a háků
• vhodné k vytahování kuličkových ložisek, nábojů kol, atd.
• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• speciální nástrojářská ocel

mm

660.0501 170 40,0 10,0 30,0 M10 0,40

660.0502 170 80,0 10,0 50,0 M10 0,90

660.0503 250 100,0 16,0 45,0 M10 1,30

660.0504 250 100,0 16,0 45,0 M10+G3/8" 1,40

660.0505 250 100,0 16,0 60,0 G3/8" 2,60

Univerzální upínací třmen

• pro univerzální stahovák, dvouramenný
• upínací třmen tlačí háky pevně k sobě
• eliminace rizika sklouznutí
• speciální nástrojářská ocel

615.5101 10-130 800

Přesný vnitřní vytahovák

• drážkovaná hřídel
• na těsně přiléhající ložiska a vložky
• speciální nástrojářská ocel

660.0101 5-7 M10 10 13 30,0 3 0,05

660.0102 6-8 M10 10 13 30,0 3 0,05

660.0103 7-9 M10 10 13 30,0 7 0,05

660.0104 8-10 M10 10 13 30,0 7 0,05

660.0105 9-12 M10 10 13 30,0 12 0,05

660.0106 10-13 M10 10 13 30,0 15 0,05

660.0107 12-15 M10 10 13 30,0 15 0,05

660.0108 13-17 M10 10 13 50,0 24 0,07

660.0109 14-19 M10 10 13 60,0 28 0,09

660.0111 15-20 M10 10 13 60,0 28 0,09

660.0112 16-21 M10 10 13 60,0 32 0,09

660.0113 18-23 M10 10 17 60,0 40 0,11

660.0114 20-25 M10 10 17 60,0 40 0,11

660.0115 22-27 M10 10 17 60,0 40 0,11

660.0116 25-30 M10 10 17 60,0 40 0,12

660.0117 25-40 M10 13 19 45,0 45 0,26

660.0118 28-35 M10 10 17 60,0 45 0,28

660.0119 30-37 M10 17 22 70,0 45 0,28

660.0121 35-42 M10 17 22 70,0 45 0,28

660.0122 38-45 M10 17 22 70,0 45 0,29

660.0123 40-47 M10 17 22 70,0 45 0,30

660.0124 43-50 M10 17 22 70,0 45 0,31

660.0125 40-75 G 3/8" 17 27 100,0 45 0,76

660.0126 45-55 G 3/8" 19 27 100,0 45 0,65

660.0127 50-60 G 3/8" 19 27 100,0 45 0,68

660.0128 70-115 G 3/8" 19 27 130,0 45 1,40

OPRAVNÁ ÚDRŽBA PŘEVODOVEK
GETRIBINSTASETZ

Nářadí k montáži simmeringů vstupních hřídelí 
převodovek, pro vozidla DAF

• montážní pomůcka pro těsnicí kroužek s ručním ovládáním
• montáž bez poškození
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF LF55, CF65 (vstupní hřídele převodovek)

Vnější

průměr

v mm

460.3735 65,0 49,0 245,0 1,76

Nářadí k montáži simmeringů, pro převodovky a zadní 
nápravy Scania

• montážní pomůcka pro těsnicí kroužek s ručním ovládáním
• montáž bez poškození
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Příruba kardanového hřídele na převodovce 
a zadní nápravě Scania (např. výměna simmeringů, díly č. 
1502384/1502385)

450.0237 109,0 86,0 56,0 19,0 70,0 2,39

Nářadí k montáži těsnicích kroužků výstupních hřídelí 
převodovek, pro vozidla Volvo (FM)

• montážní pomůcka pro těsnicí kroužek s ručním ovládáním
• montáž bez poškození
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Příruba kardanového hřídele na převodovce 
Volvo

Vnější

průměr

v mm

460.4045 165,0 143,0 90,0 122,0 112,0 3,70
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Souprava nářadí k montáži a demontáži převodovek, pro 
vozidla MAN/Mercedes ZF 16S

• k montáži a demontáži převodovky ZF 16S
• mimořádně pevné provedení
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kovovém kufříku

Oblasti použití: Montáž a demontáž převodovky ZF 165 
(Mercedes, DAF, atd.)

460.0735 8 dílná
Souprava nářadí k montáži a 
demontáži převodovek, pro vozidla 
MAN/Mercedes ZF 16S

37,50

Balení osahuje:

460.0736 Zdvihací zařízení na hřídele převodovek, 
DAF/Mercedes 7,79

460.0737 Odstavné zařízení na hlavní a předlohové 
hřídele, DAF/Mercedes 9,39

460.0738 Držák na planetové převodovky, DAF/Mercedes 1,26

460.0739 Zdvihací zařízení na planetové převodovky, DAF/
Mercedes 0,68

460.0740 Upínací šroub k připevnění řadicí lišty, DAF/Mercedes 0,11

460.0741 Tlakové pouzdro na válečková ložiska, DAF/Mercedes 5,61

460.0742 Tlakové pouzdro na válečková ložiska, DAF/Mercedes 3,83

460.0743 Tlakové pouzdro na válečková ložiska, DAF/Mercedes 3,06

Stahovák na polohovací čepy převodovek, pro ZF

• K  odborné demontáži a montáži skříně převodovky
• K demontáži polohovacího čepu převodovky
• mimořádně pevné provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Převodovky ZF12S a ZF16S

460.4655 Stahovák na polohovací čepy převodovek, 
pro ZF 235

Souprava šablon pro nastavení převodovek, pro ZF 12 AS

• K nastavení ovladače převodovky a řadicího ústrojí
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Převodovky ZF 12 AS

460.1055 2 dílná Souprava šablon pro nastavení 
převodovek, pro ZF 12 AS 8,42

Balení osahuje:

460.1056 Nastavitelná šablona pro táhla řízení, pro 460.1055 3,54

460.1057 Nastavitelná šablona pro hřídel řazení převodovky, pro 460.1055 4,87

Souprava stahováků na ložiska hlavní hřídele 
diferenciálu, pro vozidla Scania

• K odstranění hlavního ložiska předlohového hřídele bez 
poškození

• mimořádně pevné provedení
• Včetně 5 párů poloskořepin
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania 113

460.2520 11 
dílná

Souprava stahováků na ložiska 
hlavní hřídele diferenciálu, pro 
vozidla Scania

24,31

Balení osahuje:

460.3906 Zvon stahováku Ø 65 mm 2,96

460.3907 Vřeteno, 290 mm 1,33

460.3911 Přídržný kroužek, Ø 115 mm 0,75

460.3913 Potisni komad, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

460.3915 Přídržný kroužek, Ø 125 mm 0,80

460.2521 Dvojice ložiskových pánví, Ø 130 mm 2,96

460.2522 Dvojice ložiskových pánví, Ø 109 mm 2,38

460.2523 Dvojice ložiskových pánví, Ø 106 mm 2,54

460.2524 Dvojice ložiskových pánví, Ø 84 mm 2,17

460.2525 Dvojice ložiskových pánví, Ø 74 mm 2,10

460.2526 Nástavec na stahovací zvon, délka 85 mm 1,56

Souprava stahováků na pouzdra hřídelí převodových 
ložisek, pro vozidla Fuso

• K demontáži hřídelových pouzder ložisek převodovek bez 
poškození

• mimořádně pevné provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Předlohové hřídele převodovek Fuso

460.4480 8 dílná
Souprava stahováků na pouzdra 
hřídelí převodových ložisek, pro 
vozidla Fuso

11,85

Balení osahuje:

460.4481 Dvojice ložiskových pánví, Ø 70 mm 0,44

460.4482 Dvojice ložiskových pánví, Ø 64 mm 0,59

460.0489 Vřeteno, 340 mm, dlouhé 1,63

460.1433 Vřetenový trn, délka 50 mm 0,18

460.1434 Vřetenový trn, délka 200 mm 1,12

460.4486 Stahovací zvon, Ø 100 mm 3,88

Souprava stahováků na válečková ložiska, pro 
převodovky ZF

• K demontáži válečkových ložisek bez poškození
• mimořádně pevné provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Plochá válečková ložiska převodovek, např. 
ZF12S

460.1425 17 
dílná

Souprava stahováků na válečková 
ložiska, pro převodovky ZF 28,00

Balení osahuje:

460.1426 Dvojice ložiskových pánví, Ø 79 mm 2,70

460.1427 Dvojice ložiskových pánví, Ø 118 mm 2,00

460.1428 Dvojice ložiskových pánví, Ø 94 mm 4,50

460.1429 Dvojice ložiskových pánví, Ø 122 mm 2,90

460.1430 Přídržný kroužek, Ø 110 mm 0,60

460.1431 Přídržný kroužek, Ø 140 mm 0,75

460.1433 Vřetenový trn, délka 50 mm 0,18

460.1434 Vřetenový trn, délka 200 mm 1,12

460.0489 Vřeteno, 340 mm, dlouhé 1,63

460.1436 Stahovací zvon, Ø 68 mm 1,15

460.1437 Stahovací zvon, Ø 90 mm 2,20

460.1438 Upnutí vřetene, délka 235 mm 2,20

460.1439 Adaptér, Ø 15 mm 0,85
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Souprava stahováků na převodové hřídele, pro 
převodovky ZF

• K demontáži válečkových ložisek bez poškození
• mimořádně pevné provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hlavní hřídel převodovky, např. ZF16S221-
16S251

460.3855 26 
dílná

Souprava stahováků na převodové 
hřídele, pro převodovky ZF, 26dílná 34,00

Balení osahuje:

460.3856 Stahovací příruba, 110–255 mm 5,65

460.3857 Vřeteno, 285 mm, dlouhé 1,33

460.3858 Vřetenový trn, délka 75 mm 0,75

460.3859 Dvojice ložiskových pánví, Ø 99 mm 2,31

460.3860 Přídržný kroužek, Ø 168 mm 0,56

460.3861 Dvojice ložiskových pánví, Ø 200 mm 4,71

460.3862 Přídržný kroužek, Ø 271 mm 0,84

460.3863 Dvojice ložiskových pánví, Ø 190 mm 4,01

460.3864 Přídržný kroužek, Ø 249 mm 0,89

460.3865 Dvojice ložiskových pánví, Ø 155 mm 5,21

460.3866 Upínací šrouby, délka 290 mm, 4 ks 1,61

460.3867 Upínací šrouby, délka 380 mm, 4 ks 2,16

460.3868 Upínací šrouby, délka 500 mm, 4 ks 2,92

460.3869 Matice, velikost klíče 21 mm, M12x1,75, 4 ks 0,18

Souprava stahováků na válečková ložiska

• K demontáži válečkových ložisek bez poškození
• mimořádně pevné provedení
• speciální nástrojářská ocel
• V pevném plechovém kufříku

Oblasti použití: Kuželíková ložiska převodovek, např. ZF12S

460.0480 15 
dílná

Souprava stahováků na válečková 
ložiska 18,34

Balení osahuje:

460.0481 Dvojice ložiskových pánví k 460.0480, Ø 121 mm 1,12

460.0482 Dvojice ložiskových pánví k 460.0480, Ø 130 mm 1,18

460.0483 Dvojice ložiskových pánví k 460.0480, Ø 114 mm 1,32

460.0484 Dvojice ložiskových pánví k 460.0480, Ø 151 mm 1,50

460.0485 Dvojice ložiskových pánví k 460.0480, Ø 160 mm 1,66

460.0486 Přídržný kroužek, Ø 130 mm 0,22

460.0487 Vřetenový trn, krátký, 50 mm 0,18

460.0488 Vřetenový trn, dlouhý, 200 mm 1,12

Balení osahuje:

460.0489 Vřeteno, 340 mm, dlouhé 1,63

460.0490 Stahovací zvon, 390 mm 4,50

Rozšiřující souprava ložiskových pánví, pro vozidla 
Scania, Ø 161 mm

• Doplnění sady stahováků na válečková ložiska (460.0480)
• K demontáži válečkových ložisek bez poškození
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Převodovky Scania

460.0495 2 dílná Rozšiřující souprava ložiskových 
pánví, pro vozidla Scania, Ø 161 mm 1,30

Rozšiřující souprava ložiskových pánví, pro vozidla Isuzu, 
Ø 86,5 mm

• Doplnění sady stahováků na válečková ložiska (460.0480)
• K demontáži válečkových ložisek bez poškození
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Převodovky Isuzu

460.4635 2 dílná Rozšiřující souprava ložiskových 
pánví, pro vozidla Isuzu, Ø 86,5 mm 1,43

Rozšiřující souprava ložiskových pánví, pro vozidla Hino, 
Ø 97 mm

• Doplnění sady stahováků na válečková ložiska (460.0480)
• K demontáži válečkových ložisek bez poškození
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Převodovky Hino

460.4640 2 dílná Rozšiřující souprava ložiskových 
pánví, pro vozidla Hino, Ø 97 mm 1,23

Pomůcka ke stažení hlavního hřídele převodovky, pro 
vozidla Volvo

• K demontáži ložisek hlavních hřídelí převodovek bez 
poškození

• K použití s dvouramenným stahovákem
• mimořádně pevné provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Ložiska hlavních hřídelí převodovek Volvo 
FM, FH

460.4040 2 dílná Pomůcka ke stažení hlavního hřídele 
převodovky, pro vozidla Volvo 6,51

Balení osahuje:

460.4041 Stahovací pomůcka, Ø 77 mm 1,94

460.4042 Stahovací pomůcka, Ø 173 mm 4,57

Nářadí k montáži ložisek hlavního hřídele diferenciálu, 
pro vozidla Volvo

• Ideálně vhodné k montáži ložiska hlavní hřídele
• Vhodné k použití s dílenským lisem
• mimořádně těžké a masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FH/FM

460.3950 136,0 77,0 151,0 3,82

Šestihranný speciální klíč, pro vozidla Volvo

• Šestihranný speciální profil
• K montáži a demontáži hřídele rozdělovače převodového 
oleje

• mimořádně robustní
• Pohon vnitřním čtyřhranem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo řady FH, FM, FMX a NH

460.4200 74 155,0 666
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HRANOLY
PRI

Univerzální lisovací podložka

• univerzálně nastavitelné uložení
• díky výškově stavitelným čepům se dosáhne tříbodového 
uložení bez vůle a pohybování

• počet a uspořádání na závitu umožňují přizpůsobení téměř 
každému povrchu součástky

• včetně bočního bezpečnostního vedení

700.1740 245,0 200,0 40,0 700.1741 8,10

700.1770 286,0 200,0 50,0 700.1771 16,94

Hranolová destička, extra tenká, Ø 30,0/45,0 mm 

• destička s univerzálním použitím
• mimořádně vhodné pro úzké mezery (do 4 mm)
• k nalisování a vytlačení ložisek nebo ozubených kol u 
ložiskových hřídelí, např. u motorů, převodovek, atd.

• speciální nástrojářská ocel

700.1744 300,0 170,0 1,10

Univerzální hranolová destička, Ø 40,0/63,0/75,0/80 mm 

• destička s univerzálním použitím
• k nalisování a vytlačení ložisek u hřídelí zadních náprav, 
motorů a převodovek

• speciální nástrojářská ocel

700.1738 245,0 200,0 7,32

Hranolová destička, Ø 62,0 mm 

• destička s univerzálním použitím
• k nalisování a vytlačení ložisek nebo ozubených kol u 
ložiskových hřídelí, např. u motorů, převodovek, atd.

• společně s dílenským lisem
• speciální nástrojářská ocel

700.1739 200,0 180,0 4,36

Hranolová destička, Ø 67,0 mm 

• destička s univerzálním použitím
• k nalisování a vytlačení ložisek nebo ozubených kol u 
ložiskových hřídelí, např. u motorů, převodovek, atd.

• společně s dílenským lisem
• speciální nástrojářská ocel

700.1742 200,0 180,0 4,28

Hranolová destička, Ø 72,0 mm 

• destička s univerzálním použitím
• k nalisování a vytlačení ložisek nebo ozubených kol u 
ložiskových hřídelí, např. u motorů, převodovek, atd.

• společně s dílenským lisem
• speciální nástrojářská ocel

700.1743 200,0 180,0 4,14

ZAŘÍZENÍ PRO NASTAVENÍ POLOHY A PODPĚRNÁ ZAŘÍZENÍ
POSITIONUABSTVO

Hydraulický zvedák převodovek

• ideální k montáži a demontáži motorů, převodovek, spojek, 
atd.

• zvednutí hydraulickou nožní pumpou bez komplikací
• plynulá regulace pro přesné nastavení do požadované polohy
• pomalé spouštění břemene ručním kolečkem
• včetně bezpečnostního ventilu při přetížení
• integrované bezpečnostní řízení
• velká stabilita díky širokému podvozku
• dobrá manévrovatelnost díky čtyřem nylonových řiditelným 
kolečkům odolným proti olejům a kyselinám

• mimořádně velký rozsah zvedání
• široký podvozek pro větší stabilitu a ovladatelnost pod 
zatížením

• robustní konstrukce

160.0327 300 1200,0 2040,0 610,0 32,00

160.0324 500 1200,0 2040,0 610,0 34,00

160.0329 1000 1200,0 2040,0 610,0 48,00
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Hydraulický zvedák převodovek

• Ideální ke spolehlivé montáži
• Těžké provedení
• zvednutí hydraulickou nožní pumpou bez komplikací
• plynulá regulace pro přesné nastavení do požadované polohy
• pracovní rozsah s velkou hloubkou
• pomalé spouštění břemene nožní pumpou
• včetně bezpečnostního ventilu při přetížení
• integrované bezpečnostní řízení
• nastavení sklonu a polohy základové desky/vodorovně ± 40 
mm/sklon -10°/+20°

• včetně přídržných kolejnic s přídržným řetězem pro spolehlivé 
stažení – šířka kolejnice 420 mm

• nastavení vzdálenosti řetězů v rozsahu 130–430 mm 
• držák převodovky nasunutý na pístní tyči
• včetně držáku převodovky
• dobrá manévrovatelnost díky čtyřem nylonových řiditelným 
kolečkům odolným proti olejům a kyselinám

• mimořádně velký rozsah zvedání
• široký podvozek pro větší stabilitu a ovladatelnost pod 
zatížením

• robustní konstrukce

160.0334 500 880,0 1870,0 700,0 800,0 67,00

Zařízení k nastavení břemene do požadované polohy

• usnadnění nastavení břemene pod jeřábem do požadované 
polohy podle tvaru zvedaného dílu při přesné montáži a 
demontáži

• jednoduché vyvážení ruční klikou
• dodávka se 4 nosnými řetězy
• osová vzdálenost 320 mm
• Kombinovatelné s dílenským jeřábem na pohonné jednotky

Technické údaje:
max. nosnost v kg: 680

160.0018 560,0 430,0 5,60

Zařízení k nastavení břemene do požadované polohy

• usnadnění nastavení břemene pod jeřábem do požadované 
polohy podle tvaru zvedaného dílu při přesné montáži a 
demontáži

• jednoduché vyvážení ruční klikou
• dodávka se 4 nosnými řetězy
• Osová vzdálenost: 400 mm
• Použití společně s dílenským jeřábem pro větší agregáty, jako 
jsou motorové bloky, převodovky, atd.

Oblasti použití: Volvo řady FH, FM, FMX a NH

Technické údaje:
max. zatížení: 2.000 kg

460.5255 445,0 190,0 5,40

Hydraulický zvedák převodovek

• Ideálně vhodné k bezpečné demontáži a montáži převodovek
• Těžké provedení
• Zvednutí hydraulickou ruční pumpou bez komplikací
• plynulá regulace pro přesné nastavení do požadované polohy
• pracovní rozsah s velkou hloubkou
• Kontrolované spouštění břemene
• včetně bezpečnostního ventilu při přetížení
• Nastavení sklonu a polohy upínací desky
• Nastavení délky základní desky v rozsahu 250–340 mm
• Včetně přídržných kolejnic s šířkou 350 mm, s přídržným 
řetězem pro zajištění

• Nastavení vzdálenosti řetězů v rozsahu 110–350 mm
• velká stabilita díky širokému podvozku
• Dobrá manévrovatelnost díky čtyřem kovovým řiditelným 
kolečkům odolným proti olejům a kyselinám

• mimořádně velký rozsah zvedání
• robustní konstrukce

460.1180 1000 300,0 750,0 910,0 480,0 63,84

Hydraulický zvedák převodovek

• Ideálně vhodné k bezpečné demontáži a montáži převodovek
• Těžké provedení
• Zvednutí hydraulickou ruční pumpou bez komplikací
• plynulá regulace pro přesné nastavení do požadované polohy
• pracovní rozsah s velkou hloubkou
• Kontrolované spouštění břemene
• včetně bezpečnostního ventilu při přetížení
• Nastavení sklonu a polohy upínací desky
• Nastavení délky základní desky v rozsahu 355-460 mm
• Včetně přídržných kolejnic s přídržným řetězem pro zajištění
• Nastavení vzdálenosti řetězů v rozsahu 110–430 mm
• velká stabilita díky širokému podvozku
• Dobrá manévrovatelnost díky čtyřem kovovým řiditelným 
kolečkům odolným proti olejům a kyselinám

• mimořádně velký rozsah zvedání
• robustní konstrukce

460.1195 1500 295,0 1005,0 1080,0 650,0 132,00

Univerzální držák motorů a převodovek, s funkcí otáčení

• Ideálně vhodné pro práci na motorech, převodovkách a 
diferenciálech v demontovaném stavu

• Volitelně dostupné vyměnitelné přídržné desky
• Upínací deska s otáčením v rozsahu 360° ruční klikou
• pevná konstrukce
• Chod doleva a doprava
• Pět opěrných noh s otáčením směrem dolů pro bezpečnou 
oporu

• Nízké prostorové požadavky v zasunutém stavu
• Rozpětí teleskopického ramene 775 mm

max. zatížení: 1.360 kg

460.0850 1150-1600 1000,0 1350,0 347,00
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Univerzální přídržná deska pro držáky motorů a 
převodovek

• Ideálně vhodné pro práci na motorech, převodovkách a 
diferenciálech v demontovaném stavu

• Šest upínacích míst s nastavením úhlu a vzdálenosti
• pevná konstrukce
• Určeno k použití s univerzálním držákem motorů a 
převodovek (460.1565)

460.5260 Univerzální přídržná deska pro držáky motorů 
a převodovek 23,00

Deska pro držák převodovek, pro univerzální držáky 
motorů a převodovek

• Ideálně vhodné pro práci na demontované převodovce
• pevná konstrukce
• Volitelně k dostání speciální desky
• speciální nástrojářská ocel
• Určeno k použití s univerzálním držákem motorů a 
převodovek (460.0850)

460.1565 Deska pro držák převodovek, pro univerzální 
držáky motorů a převodovek 103,00

Adaptérová deska pro držáky převodovek, pro vozidla 
Isuzu

• Ideálně vhodné pro práci na demontované převodovce
• pevná konstrukce
• speciální nástrojářská ocel
• Určeno k použití s univerzálním držákem motorů a 
převodovek (460.1565)

Oblasti použití: Převodovky Isuzu MZW 6P

460.5261 Adaptérová deska pro držáky převodovek, 
pro vozidla Isuzu 16,00

Adaptérová deska pro držáky převodovek, pro vozidla 
Isuzu

• Ideálně vhodné pro práci na demontované převodovce
• speciální nástrojářská ocel
• pevná konstrukce
• Určeno k použití s univerzálním držákem motorů a 
převodovek (460.1565)

Oblasti použití: Převodovky Isuzu MYY 5T

460.5262 Adaptérová deska pro držáky převodovek, 
pro vozidla Isuzu 17,13

SERVIS OLEJE DO PŘEVODOVEK
GETRIEOELSE

Měrka převodového oleje Mercedes

• ideální k jednoduché, rychlé a odborné kontrole stavu 
převodového oleje

• nepostradatelné po výměně oleje, protože vozidla výrobce 
dodávají bez měřicích tyčinek pouze s těsnicí zátkou

• rychle dostupný a spolehlivý výsledek měření
• umělohmotná tažná rukojeť

460.0960 1035,0 800

Souprava trychtýřů

• sestava praktických trychtýřů různých velikostí
• všestranné možnosti použití
• červená
• pevné
• odolné proti oleji, benzinu a kyselinám
• závěsná spona pro pohodlné použití
• HDPE (vysokotlaký polypropylen)

150.9240 5 dílná Ø 50 - Ø 75 - Ø 95 - Ø 115 - Ø 
150 mm 251
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Flexibilní trychtýř s hliníkovým jádrem

• ideálně vhodné k čistému a kontrolovanému vypuštění všech 
kapalin, například oleje, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny, 
paliva, atd.

• odolné proti benzinu, motorové naftě, oleji, chladicím, 
hydraulickým a brzdovým kapalinám

• vhodné také jako trychtýř k naplnění
• zachování vytvořeného tvaru s možností změny
• volně tvarovatelné – vhodné také pro velmi úzká místa
• problémy při vypouštění kapalin jsou minulostí
• konstrukce s velkým zatížením a vytvarováním do nového 
tvaru, opakované použití

• snadné čištění
• teplotní odolnost v rozmezí od -34 do +232 °C
• hliníkové jádro
• vnější povrch z nitrilového kaučuku

150.9303 372,0 170,0 240

Záchytná vana, 7,5 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9359 385,0 130,0 620

Záchytná vana, 8 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky odtokovému kohoutu
• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• šroubové přípojky s pryžovým těsněním pro bezpečnou 
přepravu

• odolnost proti nárazům

150.9357 340,0 120,0 600,0 1,06

Záchytná vana, 17 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9360 445,0 145,0 1,07

Souprava univerzálních trychtýřů

• speciální pružný trychtýř pro práci na obtížně přístupných 
místech

• všestranné možnosti použití
• s bajonetovým uzávěrem a těsněním
• přímé spojení s plnicím otvorem oleje
• konec zdlouhavého a časově náročného plnění
• včetně transparentní hadice s uzavírací zátkou na konci 
hadice

• závěsná spona pro pohodlné použití
• zamezují ztrátám a znečištění motorů olejem
• speciální umělá hmota

150.9230 3 dílná 14x16 1 160 400 240

Kovová odsávací a plnicí ruční pumpa, 0,2 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice
• robustní kovové provedení

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1684 0,2 8 10 290 290 365

Odsávací a plnicí ruční pumpa, 0,2 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice s výstupní uzavírací krytkou
• robustní provedení z PP

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.9221 0,2 6 8 210 210 245

Odsávací a plnicí ruční pumpa, 1,5 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice s výstupní uzavírací krytkou
• robustní provedení z PP

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.9222 1,5 14 16 320 320 900
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Záchytná vana, 17 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9361 445,0 145,0 1,16

Pojízdná sběrná vana, 30 litrů, extra plochá s kolečky

• pět madel
• mimořádně plochý okraj vyšší o 12 cm
• spolehlivé a čisté vylití díky uzavřené nádobě a odtoku
• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• čtyři řiditelná kolečka
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• včetně vyjímatelného síta
• šroubové přípojky s pryžovým těsněním pro bezpečnou 
přepravu

• odolnost proti nárazům

150.9354 600,0 120,0 850,0 5,60

Záchytná vana, 55 l, extra plochá

• čtyři rukojeti pro přenášení
• mimořádně plochý okraj vyšší o 11 cm
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtoku

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům
• polyetylen

150.9358 1030,0 724,0 110,0 6,80

Mobilní přístroj k zachycení vyjetého oleje, 60 l

• základní přístroj k zachycení, shromáždění a přelití oleje
• vyprázdnění pneumatickým tlakem s manometrem a 
bezpečnostním ventilem

• doba vyprázdnění asi 3 min. při tlaku 0,8 bar
• pevné usazeniny lze vypustit podlahovým vypouštěcím 
uzávěrem

• pojízdný zásobník s mimořádně velkými umělohmotnými koly
• s rukojetí pro pojíždění
• uzavírací kohout a upínací šroub pro tlakové vyprázdnění
• mimořádně snadno ovladatelné provedení vhodné pro použití 
v dílnách

• centrálně namontovaná záchytná miska s výškovým 
nastavením

• boční indikátory naplnění
• včetně průhledné tkané hadice k vypuštění

Technické údaje:
Objem nádoby – sběrná nádrž: 60 l

Objem nádoby – záchytná miska: ca,16 l

Rozměr sběrné nádrže: 490 x 580 x 1040  mm

Rozměry záchytné misky: Ø 380 mm

Rozsah výškového nastavení: 1040 - 1700 mm

160.0001 60 32,00

Balení osahuje:

160.0791 Základní přístroj podtlakového odsávacího 
čerpadla, 9,5 l 3,71

160.0792 Silikonová hadice pro odvzdušnění brzd, 
4x8 mm x1,5 m 0,20

160.0793 Hlavní sonda, 7,8x9,8 mm x 1 m 0,20

160.0794 Sonda, 5,3x6,7 mm x 1 m 0,20

160.0795 Sonda, 3,5x4,5 mm x 1 m 0,20

Podtlakové odsávací čerpadlo s nádrží na 9,5 l

• ideální k čistému, rychlému a snadnému odsátí, nasátí a 
vyprázdnění kapalin

• vhodné na motorové oleje, převodové oleje, hydraulické oleje, 
brzdové kapaliny, vodu, atd.

• k pneumatickému použití s kompresorem nebo ručnímu 
použití integrovanou ruční pumpou

• vhodný snímač podle výběru a odsátí kapaliny na principu 
podtlaku bez námahy

• proces odsávání se po naplnění nádrže automaticky přeruší, 
aby nedošlo k přelití

• integrovaný přetlakový ventil pro větší bezpečnost
• s vysoce kvalitním tělem čerpadla a zesílenou hlavou 
čerpadla

• včetně 4 snímačů pro různá použití
• optimálně vhodné i pro práci na obtížně přístupných místech 
díky dodaným dlouhým sacím hadicím

• sací hadice jsou odolné proti benzinu a oleji
• polyetylén

Technické údaje:
Pracovní tlak: 5-11,5 bar

Kapacita: 9,5 l

Provozní teplota: 0 °C až + +55°C

Délka plnicí hadice: 1,5 m

max. průtok: 125 l/min

160.0790 5 dílná Podtlakové odsávací čerpadlo s 
nádrží na 9,5 l 5,00
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Balení osahuje:

150.9671 Přístroj k naplnění oleje do převodovky s 
ručním pumpou bez adaptéru 1,57

150.9690 Souprava adaptérů pro plnění převodového oleje, 15dílná 1,30

Souprava univerzálních adaptérů pro plnění převodového 
oleje

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek a 
diferenciálů různých automobilových značek olejem

• velké pokrytí mnoha automobilových značek – zejména díky 
univerzálnímu adaptéru

• mnoho převodovek nelze bez tohoto nářadí naplnit
• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• s různými výstupními úhly pro odborné naplnění bez rozlití
• pro obtížně přístupná místa
• snadné ovládání a velká úspora času
• Sklolaminát
• v pevném umělohmotném kufříku

150.9690 15 
dílná

Souprava univerzálních adaptérů pro 
plnění převodového oleje 1,30

Balení osahuje:

150.9672 Sklolaminátový plnicí adaptér, rovný, pro 
Ford 1/8" - 27 NPT 6

150.9673 Sklolaminátový plnicí adaptér, zahnutý o 
15°, univerzální 8,5

150.9674 Sklolaminátový plnicí adaptér, krátký, 
zahnutý o 29°, pro VAG 7,5

150.9676 Sklolaminátový plnicí adaptér, dlouhý, 
zahnutý o 29°, pro VAG a Porsche 8

150.9677 Sklolaminátový plnicí adaptér, rovný, pro 
VAG, BMW a Mini, M10 x 1,0 4,5

150.9678 Sklolaminátový plnicí adaptér, pro 
převodovky Mercedes 722.9, M12 x 1,5 7

150.9679 Sklolaminátový plnicí adaptér, pro 
převodovky VAG DSG, M24 x 1,5 13

150.9681 Sklolaminátový plnicí adaptér, pro 
převodovky VAG CVT, M22 x 1,5 12

150.9682 Sklolaminátový plnicí adaptér, pro značku 
Škoda, M18 x 1,5 8,5

150.9683 Sklolaminátový plnicí adaptér, pro VAG a 
Škoda, M30 x 1,5 14,5

150.9684 Sklolaminátový plnicí adaptér, flexibilní, 
univerzální, 300 mm 7,5

150.9686 Sklolaminátový plnicí adaptér, rovný, pro 
Volvo 5/16" - 24 UNF 2,5

150.9687 Sklolaminátový plnicí adaptér, zahnutý o 
90°, pro značky Toyota a Lexus, M18 x 1,5 52,5

150.9688 Sklolaminátový plnicí adaptér, rovný, pro 
Nissan a Infinity, M8 x 1,0 3,5

150.9689 Sklolaminátový plnicí adaptér ATF, zahnutý o 
90°, pro VW Passat a Tiguan 39

Balení osahuje:

150.9258 Přístroj k plnění převodového oleje, bez adaptéru 3,50

150.9680 Souprava adaptérů pro plnění převodového oleje, 20dílná 1,56

Souprava univerzálních adaptérů pro plnění převodového 
oleje

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek a 
diferenciálů různých automobilových značek olejem

• velké pokrytí mnoha automobilových značek – zejména díky 
univerzálnímu adaptéru

• mnoho převodovek nelze bez tohoto nářadí naplnit
• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• s různými výstupními úhly pro odborné naplnění bez rozlití
• pro obtížně přístupná místa
• snadné ovládání a velká úspora času
• v pevném umělohmotném kufříku

150.9680 20 
dílná

Souprava univerzálních adaptérů pro 
plnění převodového oleje 1,56

Balení osahuje:

150.9261 Plnicí adaptér, rovný, pro Ford 1/8" - 27 NPT 43

150.9262 Plnicí adaptér, zahnutý o 15°, univerzální 65

150.9263 Plnicí adaptér, krátký, zahnutý o 29°, pro VAG 58

150.9264 Plnicí adaptér, dlouhý, zahnutý o 29°, pro VAG 
a Porsche 61

150.9265 Plnicí adaptér, rovný, pro VAG, BMW a Mini, M10 x 1,0 33

150.9267 Plnicí adaptér, pro převodovky Mercedes 722.9, 
M12 x 1,5 53

150.9268 Plnicí adaptér, pro převodovky VAG DSG, M24 x 1,5 110

150.9269 Plnicí adaptér, pro převodovky VAG CVT, M22 x 1,5 90

150.9271 Plnicí adaptér, pro značku Škoda, M18 x 1,5 65

150.9272 Plnicí adaptér, pro VAG a Škoda, M30 x 1,5 150

150.9273 Plnicí adaptér, flexibilní, univerzální, 300 mm 35

150.9274 Plnicí adaptér, rovný, pro Volvo 5/16" - 24 UNF 22

150.9276 Plnicí adaptér, zahnutý o 90°, pro značky 
Toyota a Lexus, M18 x 1,5 89

150.9277 Plnicí adaptér, rovný, pro Nissan a Infinity, 
M8 x 1,0 25

150.9278 Plnicí adaptér ATF, zahnutý o 90°, pro VW 
Passat a Tiguan 93

150.9562 Plnicí adaptér, pro vozidla Nissan Juke, 
M12 x 1,25 55

150.9563 Plnicí adaptér, pro vozidla Mini Cooper, 
M14 x 1,5 52

150.9564 Plnicí adaptér, pro vozidla Nissan, M10 x 1,5 26

150.9566 Plnicí adaptér, pro vozidla GM, M12 x 1,75 52

150.9567 Plnicí adaptér, pro vozidla 725-9G 70

Souprava univerzálního systému pro plnění převodového 
oleje, s 15dílnou soupravou adaptérů

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek a 
diferenciálů různých automobilových značek olejem

• velké pokrytí mnoha automobilových značek – zejména díky 
univerzálnímu adaptéru

• mnoho převodovek nelze bez tohoto nářadí naplnit
• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• včetně 15dílné souprava adaptérů s různými výstupními úhly 
pro odborné naplnění bez rozlití

• možné rychlé naplnění našroubováním čerpací jednotky
• přesná ruční pumpa
• včetně funkce zpětného toku
• pro obtížně přístupná místa
• velký podstavec pro dobrou stabilitu
• nádoba se stupnicí naplnění
• snadné ovládání a velká úspora času

Technické údaje:
Kapacita: 6 l

Délka hadice: 2000,0 mm

Průměr hadice: 1/2"-14 mm

Viskozita: - SAE 140

150.9675 16 
dílná

Souprava univerzálního systému pro 
plnění převodového oleje, s 15dílnou 
soupravou adaptérů

2,90

Souprava univerzálního systému pro plnění převodového 
oleje, s 20dílnou soupravou adaptérů

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek a 
diferenciálů různých automobilových značek olejem

• velké pokrytí mnoha automobilových značek – zejména díky 
univerzálnímu adaptéru

• mnoho převodovek nelze bez tohoto nářadí naplnit
• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• včetně 20dílné souprava adaptérů s různými výstupními úhly 
pro odborné naplnění bez rozlití

• možné rychlé naplnění našroubováním čerpací jednotky
• přesná ruční pumpa
• včetně funkce zpětného toku
• pro obtížně přístupná místa
• velký podstavec pro dobrou stabilitu
• nádoba se stupnicí naplnění
• snadné ovládání a velká úspora času

Technické údaje:
Kapacita: 7,5 l

Délka hadice: 1600,0 mm

Průměr hadice: 1/2"-14

Dodané množství jedním zdvihem: 80 cc

Viskozita: - SAE 140

150.9275 21 
dílná

Souprava univerzálního systému pro 
plnění převodového oleje, s 20dílnou 
soupravou adaptérů

5,06
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Příslušenství:

160.0751 Euroadaptér, HY 20  76

160.0752 Souprava pro vozidla TGA, řazení 
Kongsberg 300

160.0753 G45 HY pro šroubovací adaptér TGL 1   200

160.0756 Ruční pumpa k nastavení množství, č. A 740

160.0762 Recirkulační hadice, předsunutý ventil, č. D 490

160.0763 Recirkulační hadice, spojka 6 mm, č. F, 
délka 2,5 m  220

160.0764 Recirkulační hadice, spojka 8 mm, č. F, 
délka 2,5 m 250

160.0765 Recirkulační hadice FGG, č. G 820

160.0766 Sběrná nádoba, č. H, 10 l, přípojka Rectus   410

160.0767 Plnicí hadice (hadice Y), č. I   500

160.0768 Adaptér Y k odvzdušnění přístroje, č. K   125

160.0769 Plnicí adaptér na zásobní nádrž, č. L 115

Mobilní zařízení na olej, pro sudy, 50-60 litrů

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek, 
diferenciálů a náprav s planetovými koly různých 
automobilových značek olejem

• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• Plnicí hrdlo s digitálním ukazatelem, 2 desetinná místa
• obsluha jednou osobou
• stacionární i mobilní použití

Technické údaje:
Pracovní tlak: 5-8 bar

max. průtok: 14 l/min

Spotřeba vzduchu: 125 l/min

Ø hadice: 1/2"

Délka hadice: 4 m

460.5220 640,0 640,0 1110,0 20,00

Mobilní zařízení na olej, pro sudy, 180–220 litrů

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek, 
diferenciálů a náprav s planetovými koly různých 
automobilových značek olejem

• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• Plnicí hrdlo s digitálním ukazatelem, 2 desetinná místa
• obsluha jednou osobou
• stacionární i mobilní použití

Technické údaje:
Pracovní tlak: 5-8 bar

max. průtok: 14 l/min

Spotřeba vzduchu: 125 l/min

Ø hadice: 1/2"

Délka hadice: 4 m

460.5230 815,0 815,0 1310,0 30,50

Plnicí a odvzdušňovací přístroj KS 4 HY 

• k rychlé a bezpečné výměně hydraulického oleje v řadicích a 
spojkových systémech přímo na vozidle

• pulsující proud kapaliny
• plynulá regulace tlaku
• automatický koncový vypínač při vyprázdnění zásobní 
nádržky

• vhodné pro minerální oleje (včetně hydraulických systémů 
zemědělských strojů)

• nevhodné pro brzdové kapaliny
• upínání nádobky vhodné pro všechny běžné originální obaly
• beztlaké odpojení na vozidle
• vhodné pro hydraulické řazení a spojky
• funkce kontroly nízkého tlaku
• obsluha jednou osobou
• stacionární i mobilní použití
• včetně euroadaptéru E20 a třídílné soupravy gumových 
kuželů

Oblasti použití: MAN-TGA / TGL / zemědělské stroje
Pozor: nevhodné pro vozidla Mercedes

Technické údaje:
Kapacita: 10 l

max. průtok: >45 l/h

Pracovní tlak: 0,5-3,5

Provozní Napětí: 230 V / 50 Hz

Délka plnicí hadice: 3,5 m

Rozměry: 400 x 200 x 205 mm

160.0750 Plnicí a odvzdušňovací přístroj KS 4 HY  9,00

Plnicí a odvzdušňovací přístroj KS 20 HY 

• k rychlé a bezpečné výměně hydraulického oleje v řadicích a 
spojkových systémech přímo na vozidle

• pulsující proud kapaliny
• plynulá regulace tlaku
• automatický koncový vypínač při vyprázdnění zásobní 
nádržky

• bez požadavku na odvzdušnění při výměně obalu
• vhodné pro minerální oleje (včetně hydraulických systémů 
zemědělských strojů)

• nevhodné pro brzdové kapaliny
• upínání nádobky vhodné pro všechny běžné originální obaly
• beztlaké odpojení na vozidle
• vhodné pro hydraulické řazení a spojky
• funkce kontroly nízkého tlaku
• obsluha jednou osobou
• stacionární i mobilní použití
• včetně euroadaptéru E20 a třídílné soupravy gumových 
kuželů

Oblasti použití: ACTROS s HPS2, ATEGO, AXOR & MAN-
TGA / TGL / zemědělské stroje
Pozor: s výjimkou Mercedes AG!

Technické údaje:
Kapacita: 20 l

max. průtok: >45 l/h

Pracovní tlak: 0,5-3,8

Provozní Napětí: 230 V / 50 Hz

Délka plnicí hadice: 3,6 m

Rozměry: 960 x 500 x 400 mm

160.0755 Plnicí a odvzdušňovací přístroj KS 20 HY  28,00

 s výjimkou 
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1. Vyberte si podle průměru pilotního ložiska 
vhodný centrovací trn a sešroubujte s upínacím 
závitem M8 na upínacím trnu.

2. Upínací trn osaďte vhodným upínacím 
pouzdrem podle průměru náboje kotouče spojky.

3. Zasuňte kompletně osazený upínací trn 
(uvolněné upínací pouzdro) do pilotního ložiska.

4. Přetáhněte nový kotouč spojky přes centrovací 
zařízení a zasuňte do uložení setrvačníku.
Pozor: Pro optimální zavedení je důležité, aby 
byl centrovací trn co nejvíc zasunut v pilotním 
ložisku.

5. Nyní upínací pouzdro upněte v náboji kotouče 
spojky – jednou rukou přidržte upínací trn a 
druhou rukou ovládejte pohon na konci trnu tak, 
aby se upínací pouzdro roztáhlo v náboji (postačí 
utažení rukou).

6. Položte na setrvačník nový přítlačný kotouč 
spojky (pozor na centrovací kolíky). Vyberte 
vhodné závitové šrouby a 3 závitové šrouby 
s posunutím o 120° ručně zašroubujte do 
setrvačníku. U čtvrté části vychází posunutí 
na 90°! (např. Mercedes W169 třídy A od roku 
výroby 2004).
Pozor: Do setrvačníku se musí vždy zašroubovat 
krátký konec závitu.

7. Pozor: Přítlačný kotouč nepřiléhá! 8. Správně: Přítlačný kotouč přiléhá! 9. Vložte krycí upínací šrouby do volných závito-
vých otvorů v setrvačníku a utáhněte.

Demontáž spojky SAC
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16. Vyšroubujte závitové šrouby 17. Zašroubujte do uvolněných závitových otvorů 
na setrvačníku chybějící krycí upínací šrouby. 
Na konci všechny upínací šrouby utáhněte podle 
utahovacího momentu předepsaného výrobcem.

18. Vyjměte centrovací trn spojky.

10. Natáhněte přes závitové šrouby upínací 
zařízení SAC.

11. Našroubujte ručně šestihranné matice tak, 
aby se spolehlivě spojily se závitovým šroubem 
(paralelní připevnění soupravy nářadí na spojky 
SAC).
Pozor: Přítlačné vřeteno přitom musí celé 
vyšroubovat zpět.

12. Zašroubujte přítlačné vřeteno na kolíku tak, 
aby bylo možné ovládat talířovou pružinu.
Pozor: Otáčejte pouze tak dlouho, dokud kryt 
přítlačného kotouče nebude přiléhat ke kontaktní 
části setrvačníku.

13. Upněte talířové pružiny. 14. Vyšroubujte celé přítlačné vřeteno – talířové 
pružiny se tím uvolní.

15. Povolte šestihranné matice – vyjměte upínací 
nářadí.

Montáž spojky SAC

Při kontrolované demontáži se provádí pracovní kroky v opačném sledu montáže, přičemž v tomto případě 
už není třeba používat centrovací nástroj.
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CENTROVACÍ NÁŘADÍ
ZEWEKU

Souprava univerzálního nářadí k centrování spojek, 
užitková vozidla

• univerzálně vhodné pro lehká užitková vozidla s průměrem 
náboje Ø 23,0–52,0 mm

• včetně 4 centrovacích pouzder
• robustní provedení
• pro odbornou a rychlou montáž jednokotoučových a 
dvoukotoučových suchých spojek

• k přesnému vycentrování spojkových kotoučů přes vodicí 
ložisko v klikové hřídeli

• pro dodávky a malá nákladní vozidla
• se zesíleným a rýhovaným kovovým upínacím šroubem

150.2450 6 dílná Souprava univerzálního nářadí k 
centrování spojek, užitková vozidla 3,30

Balení osahuje:

150.2451 Vyrovnávač spojky, 36–45 mm, pro 150.2450 0,97

150.2452 Vyrovnávač spojky, 42–52 mm, pro 150.2450 1,42

150.2453 Centrovací pouzdro 20 mm, pro 150.2450 0,02

150.2454 Centrovací pouzdro 25 mm, pro 150.2450 0,07

150.2455 Centrovací pouzdro 27 mm, pro 150.2450 0,08

150.2456 Centrovací pouzdro 30 mm, pro 150.2450 0,11

Centrovací trn na spojky, užitková vozidla

• k centrování jednokotoučových a dvoukotoučových spojek
• pro velikosti nábojů 1,1/2“ (37,5 mm), 1,3/4“ (43,5 mm), 2“ 
(50 mm)

• desetiklínový profil
• centrování v pilotním ložisku s použitím čepů o velikosti 25 
mm (1“) nebo 30 mm a 1,1/4“

• rýhovaná rukojeť
• tělo ze sklolaminátu a nylonu

Oblast použití:
 Velikost 1: univerzální
 Velikost 2: MB, MAN, Volvo, Isuzu, Iveco (např. Eurocargo 7,5 
t), Ford, Chevrolet/GM
 Velikost 3: Ford, Chevrolet/GM
 Velikost 4: Volvo, Iveco (např. Stralis) Ford, Chevrolet/GM
 Velikost 5: Volvo, MB, Isuzu, Iveco (např. Eurocargo 12 t), 
Ford

455.0161 315,0 Trn spojky, 1,1/2" Ø, pilot 30 mm 205

455.0162 315,0 Trn spojky, 1,1/2" Ø, pilot 1" 205

455.0163 315,0 Trn spojky, 1,3/4" Ø, pilot 1,1/4" 240

455.0164 315,0 Trn spojky, 2" Ø, pilot 30 mm 280

455.0165 315,0 Trn spojky, 1,3/4" Ø, pilot 1" 230

Hydraulická pomůcka k montáži spojek

• Vhodné k montáži a demontáži a rovněž k dopravě spojek
• Seřizovací šroub pro nastavení správné polohy spojky a 
setrvačníku

• Sklápěcí mechanismus pro otočení spojky nebo setrvačníku 
do vodorovné polohy

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo, Iveco, Mercedes, Ford a Isuzu

460.4645 4 dílná Hydraulická pomůcka k montáži 
spojek 65,00

Balení osahuje:

460.4646 Hydraulická pomůcka k montáži spojek, bez 
příslušenství 55,60

460.4647 Trn spojky, Ø 2", pilot 30 mm 3,28

460.4648 Trn spojky, Ø 1,3/4", pilot 1" 2,56

460.4649 Montážní pomůcka pro setrvačníky 3,57

UNIVERZÁLNÍ NÁŘADÍ NA SPOJKY
ALGKU

Silový nástrčný ořech s bitem na šrouby s mnohozubem 
(XZN®), dlouhý

• mnohozub (XZN®)
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• ideální k demontáži a montáži šroubů hlav válců u užitkových 
vozidel

• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

455.0010 17,0 110,0 26,2 570

455.0011 19,0 110,0 28,3 600

Měrka opotřebení pro spojky převodových skříní, pro 
vozidla Volvo

• Ke kontrole spojek
• Kontrola opotřebení spojkového kotouče
• Bez nutnosti demontáže převodovky
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM12

460.0660 265,0 470

Souprava přesných vytahováků vnitřních ložisek, Ø 
10–30 mm

• včetně 8 upínacích kleští, Ø 10–30 mm
• drážkovaná hřídel
• k rychlé a čisté výměně těsně přiléhajících pilotních/vodicích 
ložisek

• univerzální použití
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

660.0009 11 
dílná

Souprava přesných vytahováků 
vnitřních ložisek, Ø 10–30 mm 1,92

Balení osahuje:

660.0129 Rozpěrný trn, 5 mm 315

660.0131 Rozpěrný trn, 6 mm 360

660.0132 Úderové závaží 850

660.0133 Upínací kleště na přesné vnitřní vytahováky, 
Ø 10 mm 44

660.0134 Upínací kleště na přesné vnitřní vytahováky, 
Ø 12 mm 52

660.0135 Upínací kleště na přesné vnitřní vytahováky, 
Ø 15 mm 65

660.0136 Upínací kleště na přesné vnitřní vytahováky, 
Ø 17 mm 84

660.0137 Upínací kleště na přesné vnitřní vytahováky, 
Ø 20 mm 92

660.0138 Upínací kleště na přesné vnitřní vytahováky, 
Ø 25 mm 137

660.0139 Upínací kleště na přesné vnitřní vytahováky, 
Ø 27 mm 159

660.0141 Upínací kleště na přesné vnitřní vytahováky, 
Ø 30 mm 180
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Souprava přesných vnitřních vytahováků, Ø 10,0–37,0 
mm

• drážkovaná hřídel
• na těsně přiléhající ložiska a vložky
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku
• k vytažení//vyražení pilotního ložiska

660.0014 7 dílná Souprava přesných vnitřních 
vytahováků, Ø 10,0–37,0 mm 2,42

Balení osahuje:

660.0601 Vzpěra pro vnitřní vytahovák, 35–75 mm 700

660.0106 Přesný vnitřní vytahovák, 10–13 mm 50

660.0109 Přesný vnitřní vytahovák, 14–19 mm 90

660.0114 Přesný vnitřní vytahovák, 20–25 mm 110

660.0116 Přesný vnitřní vytahovák, 25–30 mm 120

660.0119 Přesný vnitřní vytahovák, 30–37 mm 280

660.0501 Kluzné kladivo, 170 mm, IG M10, varianta 1 400

PLNICÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ PŘÍSTROJE
FULGERUENLFTGE

Příslušenství:

160.0751 Euroadaptér, HY 20  76

160.0752 Souprava pro vozidla TGA, řazení 
Kongsberg 300

160.0753 G45 HY pro šroubovací adaptér TGL 1   200

160.0756 Ruční pumpa k nastavení množství, č. A 740

160.0762 Recirkulační hadice, předsunutý ventil, č. D 490

160.0763 Recirkulační hadice, spojka 6 mm, č. F, 
délka 2,5 m  220

160.0764 Recirkulační hadice, spojka 8 mm, č. F, 
délka 2,5 m 250

160.0765 Recirkulační hadice FGG, č. G 820

160.0766 Sběrná nádoba, č. H, 10 l, přípojka Rectus   410

160.0767 Plnicí hadice (hadice Y), č. I   500

160.0768 Adaptér Y k odvzdušnění přístroje, č. K   125

160.0769 Plnicí adaptér na zásobní nádrž, č. L 115

Plnicí a odvzdušňovací přístroj KS 4 HY 

• k rychlé a bezpečné výměně hydraulického oleje v řadicích a 
spojkových systémech přímo na vozidle

• pulsující proud kapaliny
• plynulá regulace tlaku
• automatický koncový vypínač při vyprázdnění zásobní 
nádržky

• vhodné pro minerální oleje (včetně hydraulických systémů 
zemědělských strojů)

• nevhodné pro brzdové kapaliny
• upínání nádobky vhodné pro všechny běžné originální obaly
• beztlaké odpojení na vozidle
• vhodné pro hydraulické řazení a spojky
• funkce kontroly nízkého tlaku
• obsluha jednou osobou
• stacionární i mobilní použití
• včetně euroadaptéru E20 a třídílné soupravy gumových 
kuželů

Oblasti použití: MAN-TGA / TGL / zemědělské stroje
Pozor: nevhodné pro vozidla Mercedes

Technické údaje:
Kapacita: 10 l

max. průtok: >45 l/h

Pracovní tlak: 0,5-3,5

Provozní Napětí: 230 V / 50 Hz

Délka plnicí hadice: 3,5 m

Rozměry: 400 x 200 x 205 mm

160.0750 Plnicí a odvzdušňovací přístroj KS 4 HY  9,00

Technické údaje:

Plnicí a odvzdušňovací přístroj KS 20 HY 

• k rychlé a bezpečné výměně hydraulického oleje v řadicích a 
spojkových systémech přímo na vozidle

• pulsující proud kapaliny
• plynulá regulace tlaku
• automatický koncový vypínač při vyprázdnění zásobní 
nádržky

• bez požadavku na odvzdušnění při výměně obalu
• vhodné pro minerální oleje (včetně hydraulických systémů 
zemědělských strojů)

• nevhodné pro brzdové kapaliny
• upínání nádobky vhodné pro všechny běžné originální obaly
• beztlaké odpojení na vozidle
• vhodné pro hydraulické řazení a spojky
• funkce kontroly nízkého tlaku
• obsluha jednou osobou
• stacionární i mobilní použití
• včetně euroadaptéru E20 a třídílné soupravy gumových 
kuželů

Oblasti použití: ACTROS s HPS2, ATEGO, AXOR & MAN-
TGA / TGL / zemědělské stroje
Pozor: s výjimkou Mercedes AG!

Technické údaje:
Kapacita: 20 l

max. průtok: >45 l/h

Pracovní tlak: 0,5-3,8

Provozní Napětí: 230 V / 50 Hz

Délka plnicí hadice: 3,6 m

Rozměry: 960 x 500 x 400 mm

160.0755 Plnicí a odvzdušňovací přístroj KS 20 HY  28,00
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SPECIÁLNÍ KLÍČE
SPEZSCL

Speciální přídržný klíč, Volvo, plochý/oválný, 18 mm

• pro montáž a demontáž tlumičů kabin
• spolehlivé přidržení pístní tyče při současném otáčení 
převlečné matice

• mimořádně pevné provedení
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: tlumiče kabin Volvo

455.0090 150,0 100,0 7,2 10,0 18,0 710

ODPRUŽENÍ KABINY ŘIDIČE
FAHRFERD

Napínák vzpěr pro tlumiče nárazů kabiny řidiče

• ke spolehlivému napínání pružin tlumičů kabin
• mimořádně úzké provedení, malé rozměry
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM a FH

460.5700 75,0 70,0 170,0 3,85

NÁSTRČNÉ OŘECHY NA ŠROUBOVÁ SPOJENÍ NÁPRAV
STCKNFACHVERS

Nástrčný ořech, Torx-E-Plus, Mercedes

• Torx-E-Plus (EPL)
• k uvolnění a utažení nápravových šroubových spojení Torx-
E-Plus (EPL)

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: Mercedes Actros

460.0012 EPL 32 44,0 50,0 370

460.0013 EPL 32 44,0 90,0 712

NÁSTRČNÉ KLÍČE NA ČEPY LISTOVÝCH PRUŽIN
STECKSFBLTTFEBO

Nástrčný ořech na čepy listových pružin, pro Scania

• K montáži a demontáži čepů listových pružin
• robustní provedení
• plochooválný tvar
• Momentově přesné utažení vnitřním čtyřhranem
• Dimenzováno pro velké povolovací a utahovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0225 28 54,0 12,0 50,0 420

Nástrčný ořech na čepy listových pružin, pro Scania

• K montáži a demontáži čepů listových pružin
• robustní provedení
• plochooválný tvar
• Momentově přesné utažení vnitřním čtyřhranem
• Dimenzováno pro velké povolovací a utahovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0226 34 64,0 12,0 50,0 622

Nástrčný ořech na čepy listových pružin, pro Scania

• K montáži a demontáži čepů listových pružin
• robustní provedení
• plochooválný tvar
• Momentově přesné utažení vnitřním čtyřhranem
• Dimenzováno pro velké povolovací a utahovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0227 34 64,0 12,0 50,0 749
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Nástrčný ořech na čepy listových pružin, pro vozidla 
Volvo

• K montáži a demontáži čepů listových pružin
• robustní provedení
• plochooválný tvar
• Momentově přesné utažení vnitřním čtyřhranem
• Dimenzováno pro velké povolovací a utahovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0243 28,5 62,0 22,0 60,0 800

Nástrčný ořech na čepy listových pružin, pro vozidla 
Volvo

• K montáži a demontáži čepů listových pružin
• robustní provedení
• plochooválný tvar
• Momentově přesné utažení vnitřním čtyřhranem
• Dimenzováno pro velké povolovací a utahovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0242 27 37,0 2 31,5 160

SOUPRAVA TLAČNÝCH A TAŽNÝCH OBJÍMEK
DRUZUHUSAETZ

Speciální tuk na závity pro vysoce zatěžované stahovací 
a tlačná vřetena a čepy

• mazivo pro staticky velmi namáhané konstrukční díly, 
například pohybové šrouby

• ochrana před zvýšeným opotřebováním a zadřením
• kompletní vyplnění nerovností v povrchu, který má být 
chráněn

• uzavřený povrch, který minimalizuje tření
• a účinně chrání před korozí
• prodloužení životnosti pohybových šroubů
• zajištění bezvadné funkce dokonce i při silném zahřívání až 
do max. 1 200 °C

980.1085 Speciální tuk na závity, stříkačka 22

Speciální tuk na závity pro stahovací a tlačná vřetena

• mazivo pro staticky velmi namáhané konstrukční díly, 
například pohybové šrouby

• ochrana před zvýšeným opotřebováním a zadřením
• kompletní vyplnění nerovností v povrchu, který má být 
chráněn

• uzavřený povrch, který minimalizuje tření
• a účinně chrání před korozí
• prodloužení životnosti pohybových šroubů
• zajištění bezvadné funkce dokonce i při silném zahřívání až 
do max. 1 200 °C

980.1090 Speciální tuk na závity, tuba 5

Souprava stupňovitých tlakových pouzder

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, 
zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm

700.2355 22 
dílná

Souprava stupňovitých tlakových 
pouzder 8,74

Balení osahuje:

700.1701 Tlaková matice, M10 125

700.1702 Tlaková matice, M12 124

700.1706 Stupňovitý kotouč, č. 1 350

700.1707 Stupňovitý kotouč, č. 2 390

700.1708 Stupňovitý kotouč, č. 3 420

700.1709 Stupňovitý kotouč, č. 4 450

700.1710 Vřeteno, M10, 350 mm 170

700.1711 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1800-10 Kontramatice M 10 350

700.1800-11 Kontramatice M 12 350

700.1800-17 Vřeteno TR 20, krátké 350

700.1800-19 Přítlačná matice TR 20 s ložiskem, 2dílná sada 350

700.2356 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 14 mm, vnější Ø 24 mm 260

700.2357 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 16 mm, vnější Ø 26 mm 280

700.2358 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 18 mm, vnější Ø 28 mm 300

700.2359 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 20 mm, vnější Ø 30 mm 320

700.2361 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 22 mm, vnější Ø 32 mm 360

700.2362 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 24 mm, vnější Ø 34 mm 380

700.2363 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 26 mm, vnější Ø 36 mm 400

700.2364 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 28 mm, vnější Ø 38 mm 420

700.2365 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 30 mm, vnější Ø 40 mm 440

700.2366 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 32 mm, vnější Ø 42 mm 460
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Souprava tlačných a tažných objímek

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, 
zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon! Nelze kombinovat s jinými systémy.

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno (ACME) M10xP1,5     60 Nm
 Vřeteno (ACME) M12xP2,0   120 Nm
 Vřeteno (ACME) M14xP2,0   150 Nm
 Vřeteno (ACME) M16xP2,5   250 Nm

700.1550 37 
dílná

Souprava tlačných a tažných 
objímek 17,00

Balení osahuje:

X

700.1550-34 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 34 mm, vnější Ø 44 mm 250

700.1550-36 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 36 mm, vnější Ø 46 mm 260

700.1550-38 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 38 mm, vnější Ø 48 mm 280

700.1550-40 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 40 mm, vnější Ø 50 mm 290

700.1550-42 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 42 mm, vnější Ø 52 mm 300

700.1550-44 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 44 mm, vnější Ø 54 mm 320

700.1550-46 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 46 mm, vnější Ø 56 mm 330

700.1550-48 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 48 mm, vnější Ø 58 mm 340

700.1550-50 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 50 mm, vnější Ø 60 mm 350

700.1550-52 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 52 mm, vnější Ø 62 mm 360

700.1550-54 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 54 mm, vnější Ø 64 mm 380

700.1550-56 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 56 mm, vnější Ø 66 mm 390

700.1550-58 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 58 mm, vnější Ø 68 mm 410

700.1550-60 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 60 mm, vnější Ø 70 mm 420

700.1550-62 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 62 mm, vnější Ø 72 mm 430

700.1550-64 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 64 mm, vnější Ø 74 mm 440

700.1550-66 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 66 mm, vnější Ø 76 mm 460

700.1550-68 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 68 mm, vnější Ø 78 mm 470

700.1550-70 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 70 mm, vnější Ø 80 mm 480

700.1550-72 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 72 mm, vnější Ø 82 mm 490

700.1550-75 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 75 mm, vnější Ø 85 mm 500

700.1550-80 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 80 mm, vnější Ø 90 mm 520

700.1551 1 Vřeteno, M10x1,5 170

700.1552 1 Vřeteno, M12x2,0 200

700.1553 1 Vřeteno, M14x2,0 350

700.1554 1 Vřeteno, M16x2,5 380

700.1555 1 Přítlačný adaptér pro stupňovité desky, nákladní vozidla  350

700.1556 2 Stupňovitá deska, 3 otvory, strana A+B  350

700.1551-01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro vřeteno 700.1551 140

700.1551-02 1 Tlaková matice s ložiskem pro vřeteno 700.1551 160

700.1552-01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro vřeteno 700.1552 120

700.1552-02 1 Tlaková matice s ložiskem pro vřeteno 700.1552 160

700.1553-01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro vřeteno 700.1553 120

700.1553-02 1 Tlaková matice s ložiskem pro vřeteno 700.1553 140

700.1554-01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro vřeteno 700.1554 100

700.1554-02 1 Tlaková matice s ložiskem pro vřeteno 700.1554 140

Souprava tlačných a tažných objímek

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, 
zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno, M14x1,5, 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm

700.1760 20 
dílná

Souprava tlačných a tažných 
objímek 8,32

Balení osahuje:

X

700.1702 2 Tlaková matice, M12 124

700.1704 2 Tlaková matice, M16 130

700.1706 1 Stupňovitý kotouč, č. 1 350

700.1707 1 Stupňovitý kotouč, č. 2 390

700.1708 1 Stupňovitý kotouč, č. 3 420

700.1709 1 Stupňovitý kotouč, č. 4 450

700.1714 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 34 mm, 
vnější Ø 44 mm 250

700.1718 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 42 mm, 
vnější Ø 52 mm 300

700.1719 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 44 mm, 
vnější Ø 54 mm 320

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 473

700.1720 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 46 mm, 
vnější Ø 56 mm 330

700.1723 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 52 mm, 
vnější Ø 62 mm 370

700.1729 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 64 mm, 
vnější Ø 74 mm 440

700.1732 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 70 mm, 
vnější Ø 80 mm 480

700.1733 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 72 mm, 
vnější Ø 82 mm 490

980.1090 2 Speciální tuk na závity, tuba 5

Souprava tlačných a tažných objímek

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, 
zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno M14x1,5 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm

700.1700 36 
dílná

Souprava tlačných a tažných 
objímek 14,80

Balení osahuje:

700.1701 Tlaková matice, M10 125

700.1702 Tlaková matice, M12 124

700.1703 Tlaková matice, M14 130

700.1704 Tlaková matice, M16 130

700.1706 Stupňovitý kotouč, č. 1 350

700.1707 Stupňovitý kotouč, č. 2 390

700.1708 Stupňovitý kotouč, č. 3 420

700.1709 Stupňovitý kotouč, č. 4 450

700.1710 Vřeteno, M10, 350 mm 170

700.1711 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1712 Vřeteno, M14, 350 mm 350

700.1713 Vřeteno, M16, 350 mm 473

700.1714 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 34 mm, vnější Ø 44 mm 250

700.1715 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 36 mm, vnější Ø 46 mm 260

700.1716 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 38 mm, vnější Ø 48 mm 280

700.1717 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 40 mm, vnější Ø 50 mm 290

700.1718 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 42 mm, vnější Ø 52 mm 300

700.1719 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 44 mm, vnější Ø 54 mm 320

700.1720 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 46 mm, vnější Ø 56 mm 330

700.1721 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 48 mm, vnější Ø 58 mm 340

700.1722 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 50 mm, vnější Ø 60 mm 350

700.1723 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 52 mm, vnější Ø 62 mm 370

700.1724 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 54 mm, vnější Ø 64 mm 380

700.1725 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 56 mm, vnější Ø 66 mm 390

700.1726 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 58 mm, vnější Ø 68 mm 410

700.1727 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 60 mm, vnější Ø 70 mm 420

700.1728 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 62 mm, vnější Ø 72 mm 430

700.1729 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 64 mm, vnější Ø 74 mm 440

700.1730 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 66 mm, vnější Ø 76 mm 460

700.1731 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 68 mm, vnější Ø 78 mm 470

700.1732 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 70 mm, vnější Ø 80 mm 480

700.1733 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 72 mm, vnější Ø 82 mm 490
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Rozšiřující souprava tlakových a tažných pouzder, stupeň 
1

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na stavební stroje, nákladní vozy, 
komunální, zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku
• rozšiřující souprava pro 700.1700 / 700.1735

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno M14x1,5 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm
 Vřeteno TR20x4 400 Nm

700.1800 22 
dílná

Rozšiřující souprava tlakových a 
tažných pouzder, stupeň 1 16,60

Balení osahuje:

700.1800-01 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 74 mm, vnější Ø 84 mm 240

700.1800-02 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 76 mm, vnější Ø 86 mm 240

700.1800-03 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 78 mm, vnější Ø 88 mm 240

700.1800-04 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 80 mm, vnější Ø 90 mm 240

700.1800-05 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 82 mm, vnější Ø 92 mm 240

700.1800-06 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 84 mm, vnější Ø 94 mm 240

700.1800-07 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 86 mm, vnější Ø 96 mm 240

700.1800-08 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 88 mm, vnější Ø 98 mm 240

700.1800-09 Přítlačný adaptér pro stupňovité desky, 2dílná sada 350

700.1800-10 Kontramatice M 10 350

700.1800-11 Kontramatice M 12 350

700.1800-12 Kontramatice M 14 350

700.1800-13 Stupňovitý kotouč, č. 1 350

700.1800-14 Stupňovitý kotouč, č. 2 350

700.1800-15 Stupňovitý kotouč, č. 3 350

700.1800-16 Stupňovitý kotouč, č. 4 350

700.1800-17 Vřeteno TR 20, krátké 350

700.1800-18 Vřeteno TR 20, dlouhé 350

700.1800-19 Přítlačná matice TR 20 s ložiskem, 2dílná sada 350

980.1085 Speciální tuk na závity, stříkačka 22

Souprava vřeten pro soupravu tlačných a tažných 
objímek

• se 4 vřeteny pro systém tažných a tlačných objímek KS
• stoupání závitu: 1,5
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• včetně speciálního maziva na závity
• slitina chromu a molybdenu

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno, M14x1,5, 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm

700.1735 13 
dílná

Souprava vřeten pro soupravu 
tlačných a tažných objímek 2,20

Balení osahuje:

X

700.1710 1 Vřeteno, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Vřeteno, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 473

700.1701 2 Tlaková matice, M10 125

700.1702 2 Tlaková matice, M12 124

700.1703 2 Tlaková matice, M14 130

700.1704 2 Tlaková matice, M16 130

980.1085 1 Speciální tuk na závity, stříkačka 22

Souprava mechanických vřeten

• univerzálně použitelná tažná tyč včetně límcové matice a 
přítlačného dílu

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• optimálně vhodné pro soupravy nářadí 440.0075, 440.0065, 
440.0095, 440.0100, 440.0073 a 440.0105

• speciální nástrojářská ocel

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat!

440.0035 4 dílná Souprava mechanických vřeten 1,11

Balení osahuje:

440.0031 Tažná tyč s límcovou maticí, M18, 330 mm 660

440.0032 Podložka 60

440.0033 Přítlačný kotouč, Ø 65 mm 310

440.0007 Límcová matice, M18 80

Rozšiřující souprava tlakových a tažných pouzder, stupeň 
2

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na stavební stroje, nákladní vozy, 
komunální, zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku
• souprava k rozšíření 700.1700 + 700.1800 / 700.1735 + 
700.1800

700.1805 14 
dílná

Rozšiřující souprava tlakových a 
tažných pouzder, stupeň 2 16,40

Balení osahuje:

700.1800-20 Přítlačná matice, velká, M16, s ložiskem 0,31

700.1800-21 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 90 mm, vnější Ø 100 mm 0,90

700.1800-22 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 92 mm, vnější Ø 102 mm 0,92

700.1800-23 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 94 mm, vnější Ø 104 mm 0,94

700.1800-24 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 96 mm, vnější Ø 106 mm 0,96

700.1800-25 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 98 mm, vnější Ø 108 mm 0,98

700.1800-26 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 100 mm, vnější Ø 110 mm 0,99

700.1800-27 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 102 mm, vnější Ø 112 mm 1,00

700.1800-28 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 104 mm, vnější Ø 114 mm 1,03

700.1800-29 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 106 mm, vnější Ø 116 mm 1,05

700.1800-30 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 108 mm, vnější Ø 118 mm 1,06

700.1800-31 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 110 mm, vnější Ø 120 mm 1,10

700.1800-32 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 112 mm, vnější Ø 122 mm 1,10
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Souprava přítlačných a tažných pouzder Master

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na stavební stroje, nákladní vozy, 
komunální, zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno, M14x1,5, 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm
 Vřeteno TR20x4 400 Nm

700.1810 46 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
pouzder Master 31,20

Balení osahuje:

X

700.1701 2 Tlaková matice, M10 0,13

700.1702 2 Tlaková matice, M12 0,12

700.1703 2 Tlaková matice, M14 0,13

700.1710 1 Vřeteno, M10, 350 mm 0,17

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 0,25

700.1712 1 Vřeteno, M14, 350 mm 0,35

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 0,47

700.1800-01 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 74 mm, vnější Ø 84 mm 0,24

700.1800-02 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 76 mm, vnější Ø 86 mm 0,24

700.1800-03 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 78 mm, vnější Ø 88 mm 0,24

700.1800-04 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 80 mm, vnější Ø 90 mm 0,24

700.1800-05 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 82 mm, vnější Ø 92 mm 0,24

700.1800-06 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 84 mm, vnější Ø 94 mm 0,24

700.1800-07 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 86 mm, vnější Ø 96 mm 0,24

700.1800-08 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 88 mm, vnější Ø 98 mm 0,24

700.1800-09 2 Přítlačný adaptér pro stupňovité desky, 2dílná sada 0,35

700.1800-10 1 Kontramatice M 10 0,35

700.1800-11 1 Kontramatice M 12 0,35

700.1800-12 1 Kontramatice M 14 0,35

700.1800-13 1 Stupňovitý kotouč, č. 1 0,35

700.1800-14 1 Stupňovitý kotouč, č. 2 0,35

700.1800-15 1 Stupňovitý kotouč, č. 3 0,35

700.1800-16 1 Stupňovitý kotouč, č. 4 0,35

700.1800-17 1 Vřeteno TR 20, krátké 0,35

700.1800-18 1 Vřeteno TR 20, dlouhé 0,35

700.1800-19 1 Přítlačná matice TR 20 s ložiskem, 2dílná sada 0,35

700.1800-20 2 Přítlačná matice, velká, M16, s ložiskem 0,31

700.1800-21 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 90 mm, vnější Ø 100 mm 0,90

700.1800-22 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 92 mm, vnější Ø 102 mm 0,92

700.1800-23 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 94 mm, vnější Ø 104 mm 0,94

700.1800-24 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 96 mm, vnější Ø 106 mm 0,96

700.1800-25 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 98 mm, vnější Ø 108 mm 0,98

700.1800-26 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 100 mm, vnější Ø 110 mm 0,99

700.1800-27 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 102 mm, vnější Ø 112 mm 1,00

700.1800-28 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 104 mm, vnější Ø 114 mm 1,03

700.1800-29 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 106 mm, vnější Ø 116 mm 1,05

700.1800-30 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 108 mm, vnější Ø 118 mm 1,06

700.1800-31 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 110 mm, vnější Ø 120 mm 1,10

700.1800-32 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 112 mm, vnější Ø 122 mm 1,10

980.1085 1 Speciální tuk na závity, stříkačka 0,02

MONTÁŽNÍ POUZDRA NA POUZDRA S DRÁŽKOU
MNTHUEFSCHLBU

Montážní pouzdra pro pouzdra s drážkou ložiskových 
pouzder, užitková vozidla 

• k předepnutí drážkovaných ložiskových pouzder na 
užitkových vozidlech

• z originálního rozměru na rozměr upínacího otvoru pomocí 
konického pouzdra

• praktické univerzální řešení svépomocí
• k použití s hydraulickými nebo mechanickými lisy
• vtlačení pomocí pouzdra přímo do upínacího otvoru na 
vozidle

• výběr nejběžnějších průměrů
• leštěný vnitřní povrch pro optimální kluzné vlastnosti
• robustní provedení
• malá konstrukční velikost

Použití: listové pružiny, stabilizátory, zavěšení kabin, atd.
Pozor: toto nářadí se musí kombinovat s komponentami z 
již dostupných sad (například ze sady tažných a tlačných 
objímek).
Doporučená montážní pasta: např. MOLYKOTE G-Rapid 
Plus

700.1821 58 → 55 85,0

apř. bimetalové ložiskové 
pouzdro Gi-Metall, Iveco 

Eurostar stabilizátor/
listové pružiny

1,60

700.1823 63 → 60 85,0

apř. bimetalové ložiskové 
pouzdro Gi-Metall, Iveco 

Eurostar stabilizátor/
listové pružiny

1,60

700.1825 68 → 63 85,0 např. DB Stabilisator 
Actros, Atego 1,60

700.1827 72 → 68 85,0 např. přední nápravy 
MAN 1,60

700.1829 74 → 70 85,0 např. ložiska s čepem, 
DB Actros Classic 1,60

700.1831 89 → 84 85,0 např. ložiska s čepem, 
DB Stabilisator Classic 0,50

Souprava nářadí na pouzdra s drážkou, na pouzdra s 
drážkou ložiskových pouzder

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder v oblasti závěsů 
pružin na nákladních vozidlech

• bezproblémové předepnutí drážkovaných pouzder s použitím 
upínacích bloků a vhodných polomisek pro dosažení 
montážního rozměru

• včetně hydraulického válce 12 t – zejména pro demontáž 
pevně usazených pouzder

• hydraulický válec pro univerzální použití
• dodávka bez hydraulického čerpadla
• volitelné: ruční pumpa 640.0010
• volitelné: pneumaticko-hydraulické čerpadlo 640.0020
• volitelné: elektrické hydraulické čerpadlo, 244 mm
• způsob montáže mimořádně šetrně k pouzdrům díky 
paralelně pracujícím upínacím prvkům

• zachování funkce ložiskového pouzdra
• jednoduchá manipulace a krátká doba montáže
• bezpečná práce
• vhodné k výměně pouzder přímo na vozidle

Použití:
Ø 51 mm – Volvo FM12 
Ø 60 mm – DB / Renault (430/450/460) 
Ø 68 mm – MAN-TGA (140/414/460) pružiny na předních 
nápravách ROR, SAF

 

460.1705 19 
dílná

Souprava nářadí na pouzdra s 
drážkou, na pouzdra s drážkou 
ložiskových pouzder

14,90

Balení osahuje:

460.1706 Hydraulický válec, 12t 6,13

460.1707 Upínací pouzdro, Ø 90x166 mm 2,60

460.1708 Opěrný kroužek (demontáž) Ø 74x20 mm 0,59

460.1709 Opěrný kroužek (demontáž) Ø 64x20 mm 0,68

460.1711 Přítlačný díl (demontáž) Ø 66x35 mm 0,29

460.1712 Přítlačný díl (demontáž) Ø 59x34 mm 0,24

460.1713 Přítlačný díl (demontáž) Ø 49x34 mm 0,19

460.1714 Kotevní blok, Ø 90x54 mm 3,08

460.1715 Souprava poloskořepin, Ø 68x54 mm 1,09

460.1716 Souprava poloskořepin, Ø 60x54 mm 1,42

460.1717 Souprava poloskořepin, Ø 51x54 mm 1,74

460.1718 Opěrné ložisko (montáž) Ø 78x35 mm 0,52

460.1719 Opěrné ložisko (montáž) Ø 78x37 mm 0,51

460.1721 Opěrné ložisko (montáž) Ø 98x36 mm 0,73

460.1722 Opěrný kroužek (montáž) Ø 108x26 mm 0,92

460.1723 Opěrný kroužek (montáž) Ø 103x26 mm 0,86

460.1724 Opěrný kroužek (montáž) Ø 108x25 mm 1,04

460.1725 Vřeteno (montáž) M16x2,0 L=280 mm 0,52

460.1726 Vřeteno (demontáž) M16x2,0 L=195mm 0,24

Univerzální stlačovací rám s hydraulickým vřetenem

• k použití v kombinaci se soupravou tlačných a tažných 
objímek 700.1700 k vtlačení a vytlačení ložiskových pouzder, 
hydraulických ložisek, vložek, atd.

• možnost demontáže a montáže přímo na vozidle
• díky dlouhým tažným vzpěrám možnost vtlačení a vytlačení i 
obzvláště vysokých ložisek

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

700.1750 6 dílná Univerzální stlačovací rám s 
hydraulickým vřetenem 9,80

Balení osahuje:

700.1400-1 Hydraulické vřeteno, 10 t, AG 1,1/2"x16G 1,34

700.1751 Souprava univerzálního stlačovacího rámu bez hydraulického vřetene, 5dílná 8,90
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DOPLŇKOVÉ SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ
HYUSTSYS

Hydraulické přítlačné vřeteno na stlačovací rámy

• ideální k doplnění stlačovacího rámu
• kompaktní provedení s vysokou tlakovou silou (10 t)
• hydraulický píst se pohybuje přímým směrem, takže 
nedochází k otírání tlakového hrotu

• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• předepnutí a nastavení do požadované polohy vnějším 
závitem na válci

• pro kontrolované a spolehlivé stáhnutí
• hydraulika se spouští páčkou nebo pomocí vnějšího 
šestihranu

• mimořádně robustní vřeteno s tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

mm

700.1400-1 AG 1.1/2“-
16 UN

92,0 260,0 10 15,0 17 1,34

Hydraulické přítlačné vřeteno na stlačovací rámy

• ideální k doplnění stlačovacího rámu
• kompaktní provedení s vysokou tlakovou silou (10 t)
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• předepnutí a nastavení do požadované polohy vnějším 
závitem na válci

• pro kontrolované a spolehlivé stáhnutí
• hydraulika se uvádí do chodu hydraulickým čerpadlem (3/8“ 
NPT)

• mimořádně robustní vřeteno s tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

700.1785 300,0 240,0 170,0 10 200,0 54,0 5,52

Souprava hydraulického válce s dutým pístem, 12 t, s 
vřetenem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 12 t

Spojovací závit: 3/8" NPT (vnitřní závit)

Píst: kované průmyslové provedení

Zdvih: 42,0 mm

700.1788 2 dílná Souprava hydraulického válce s 
dutým pístem, 12 t, s vřetenem 3,40

Balení osahuje:

700.1789 Hydraulický válec s dutým písem, 12 t 2,20

700.1787 Tažné vřeteno pro hydraulický systém 1,20

Souprava hydraulického válce s dutým pístem, 20 t, s 
vřetenem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 20 t

Spojovací závit: 3/8" NPT (vnitřní závit)

Píst: kované průmyslové provedení

Zdvih: 52,0

700.1786 2 dílná Souprava hydraulického válce s 
dutým pístem, 20 t, s vřetenem 8,80

Balení osahuje:

700.1796 Hydraulická tažná hřídel, M20 x 2,5 1,50

700.1791 Hydraulický válec s dutým pístem, 20 t 7,30

Hydraulická tažná a tlaková jednotka

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• ideální použití u užitkových vozidel
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1790 4 dílná Hydraulická tažná a tlaková jednotka 15,40

Balení osahuje:

700.1791 Hydraulický válec s dutým pístem, 20 t 7,30

700.1792 Hydraulická ruční pumpa, 700 bar 5,50

700.1793 Hydraulická hadice včetně přípojky, 2 m 1,10

700.1796 Hydraulická tažná hřídel, M20 x 2,5 1,50

Hydraulická ruční pumpa

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• ideální použití u užitkových vozidel
• dodávka bez tlakoměru a hydraulické hadice
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje:
Spojovací závit: 3/8" NPT (vnitřní závit)

Ruční čerpadlo: Vysokotlaké čerpadlo 700 bar

Velikost: 410 x 150 x 135

700.1792 Hydraulická ruční pumpa 5,50

Hydraulická hadice včetně přípojky, 2 m

• ideální použití u užitkových vozidel

Technické údaje:
Spojovací závit: 3/8" NPT AG x 3/8" NPT (vnější závit)

Délka: 2000 mm

700.1793 Hydraulická hadice včetně přípojky, 2 m 1,10

Manometr

• max. 700 bar
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje:
Rozsah měření: 20-700 bar

700.1790-2 20 80,0 334
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Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 16 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 16 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 67,0 mm

440.0005 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 16 t 5,48

Balení osahuje:

440.0001 Hydraulický válec, 16t 3,38

440.0002 Přítlačná osa, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 132 mm 0,32

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 22 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideálně vhodné pro dodávky
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 22 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0010 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 22 t 6,90

Balení osahuje:

440.0013 Hydraulický válec, 22 t 4,64

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0014 Přítlačná osa, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 32 t

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 32 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 113,0 mm

440.0025 6 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 32 t 9,35

Balení osahuje:

440.0026 Hydraulický válec, 32 t 8,02

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0028 Límcová matice, M22 0,16

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 0,62

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01
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Souprava hydraulických válců s krátkým zdvihem 14 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
ložisek kol, atd.

• s nastavitelnou tlačnou tyčí
• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• určeno speciálně k použití s lisovacím třmenem a stojanem 
na lisovací práce 440.0190 a 440.0180

• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 14 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 55,0 mm

440.0015 3 dílná Souprava hydraulických válců s 
krátkým zdvihem 14 t 2,67

Balení osahuje:

440.0017 Hydraulický válec, 14 t 2,42

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• automatický zpětný chod pístu
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 45 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M27

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0480 7 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 14,92

Balení osahuje:

440.0481 Hydraulický válec, 45t 11,92

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0482 Nastavitelný přítlačný díl, M30 0,72

440.0483 Nárazové těleso, M27 0,52

440.0484 Límcová matice, M27 0,30

440.0485 Tažná tyč, M27 1,26

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava tažných tyčí, límcových matic a adaptérů

• univerzální použití
• extrémně robustní vřetena s indukčně tvrzeným závitem 
(M10–M22)

• optimálně vhodné k použití s veškerým nářadím na osobní 
automobily, dodávky a nákladní vozy s příslušnou redukcí

• ideálně vhodné pro hydraulické válce 440.0005, 440.0010 a 
440.0020

• speciální nástrojářská ocel

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat!

440.0040 13 
dílná

Souprava tažných tyčí, límcových 
matic a adaptérů 1,98

Balení osahuje:

440.0041 Tažná tyč, M10 80

440.0042 Tažná tyč, M12 180

440.0043 Tažná tyč, M14 240

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 620

440.0044 Adaptér, M22-M10 50

440.0045 Adaptér, M22-M12 50

440.0046 Adaptér, M22-M14 40

440.0047 Límcová matice, M10 20

440.0048 Límcová matice, M12 20

440.0049 Límcová matice, M14 60

440.0007 Límcová matice, M18 80

440.0028 Límcová matice, M22 160

Souprava hydraulické nožní pumpy

• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 0,75 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0060 4 dílná Souprava hydraulické nožní pumpy 7,83

Balení osahuje:

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20

440.0061 Hydraulická nožní pumpa 6,72

440.0070 Souprava těsnění 0,01

Hydraulická ruční pumpa

• jednostupňové
• přestavovací ventil pro dopředný a zpětný chod
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• provozní tlak max. 700 bar

640.0010 3/8" - 18 NPT 585 133 119 2,62 9,00

Pneumatické hydraulické čerpadlo

• pohon stlačeným vzduchem
• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• provozní tlak max. 700 bar
• využitelný objem nádoby 2 081cm³ = 2,081 l
• čerpané množství na jeden zdvih: 
  0,8 l/min. při tlaku 200 bar 
0,1 l/min. při tlaku 700 bar

640.0020 3/8" - 18 NPT 255 130 200 11,00
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Souprava pneumatického hydraulického čerpadla

• pohon stlačeným vzduchem
• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 1,4 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0055 3 dílná Souprava pneumatického 
hydraulického čerpadla 6,32

Balení osahuje:

440.0056 Pneumatické hydraulické čerpadlo 5,22

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20

Elektrické hydraulické čerpadlo

• dvoustupňové pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• využitelný objem nádoby 1 900 cm³ = 1,9 l
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• výkon motoru 0,37kW - 220/230 V - 50/60 Hz, jednofázový 
(3,2 A) 

  1. stupeň: max. 13 bar 
  2. stupeň: max. 700 bar
• čerpané množství na jeden zdvih: 
  1. stupeň: 3,31 l/min 
  2. stupeň: 0,32 l/min

640.0030 3/8" - 18 NPT 244 244 362 14,00

Manometr

• s rychlospojkou Cejn pro přímé připojení ke všem 
hydraulickým čerpadlům KS-Tools

• dobře čitelná stupnice v jednotkách psi a bar

Pozor: údaje o maximálním tlakovém rozsahu hydraulického 
válce naleznete v příslušném návodu k použití!

440.0063 Manometr 500

ADAPTÉRY NA SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ
ADAHYSYS

Hydraulika Klann na nářadí KS PP2

• k použití hydraulického válce Klann (17 t) s nářadím KS Tools 
s vnitřním závitem 1,1/2“

• adaptér 2,1/4“-14 UNS (závit Klann) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0038 Hydraulika Klann na nářadí KS PP2 1,08

Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Klann

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-14 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0036 Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann 200

Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro užitková 
vozidla) Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (32 t) se 
speciálním nářadím Klann (přípojka 2,3/4“-16 UNS)

• adaptér 2.1/2“ PP2 na 2.3/4“-16 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0409 Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro 
užitková vozidla) Klann 140

Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, KS PP1

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,522 t) se 
speciálním nářadím Sauer, Müller, KS PP1

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS PP1)
• speciální nástrojářská ocel

440.0034 Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, 
KS PP1 230

Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2

• k použití s hydraulickým válcem Paschke společně se 
speciálním nářadím PP2 KS Tools

• adaptér M68x2 mm (závit Paschke) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0407 Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2 1,24

Hydraulika KS na nářadí Paschke

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Paschke

• adaptér 1,1/2“ PP2 na M68x2 mm (závit Paschke)
• speciální nástrojářská ocel

440.0408 Hydraulika KS na nářadí Paschke 330



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i301

Hydraulika KS PP2 na speciální nářadí pro užitková 
vozidla KS

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (16 a 22 t) na 
nářadí KS-Tools PP2 se závitem 2,1/2“

• adaptér 1,1/2“ PP2 na závit 2,1/2“ PP2 (velký příčník – 
program pro užitková vozidla)

• speciální nástrojářská ocel

440.0037 Hydraulika KS PP2 na speciální nářadí pro 
užitková vozidla KS 570

SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA LISOVANÉ RÁMY
HYPRSY

Souprava univerzálního stlačovacího rámu bez 
hydraulického vřetene

• k použití v kombinaci se soupravou tlačných a tažných 
objímek 700.1700 k vtlačení a vytlačení ložiskových pouzder, 
hydraulických ložisek, vložek, atd.

• možnost montáže a demontáže přímo na vozidle
• díky dlouhým tažným vzpěrám možnost vtlačení a vytlačení i 
obzvláště vysokých ložisek

• speciální nástrojářská ocel

700.1751 5 dílná Souprava univerzálního stlačovacího 
rámu bez hydraulického vřetene 8,90

Příslušenství:

700.1751-1 Spojovací vzpěra, 205 mm, k 700.1751 (1 kus) 0,71

700.1751-2 Spojovací vzpěra, 350 mm, k 700.1751 (1 kus) 1,20

Univerzální stlačovací rám s hydraulickým vřetenem

• k použití v kombinaci se soupravou tlačných a tažných 
objímek 700.1700 k vtlačení a vytlačení ložiskových pouzder, 
hydraulických ložisek, vložek, atd.

• možnost demontáže a montáže přímo na vozidle
• díky dlouhým tažným vzpěrám možnost vtlačení a vytlačení i 
obzvláště vysokých ložisek

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

700.1750 6 dílná Univerzální stlačovací rám s 
hydraulickým vřetenem 9,80

Balení osahuje:

700.1751 Souprava univerzálního stlačovacího rámu 
bez hydraulického vřetene, 5dílná 8,90

700.1400-1 Hydraulické vřeteno, 10 t, AG 1,1/2"x16G 1,34

Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, KS PP1

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,522 t) se 
speciálním nářadím Sauer, Müller, KS PP1

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS PP1)
• speciální nástrojářská ocel

440.0034 Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, 
KS PP1 230

Souprava C-třmenů a adaptérů, krátké

• mimořádně robustní provedení
• hodnotné rozšíření soupravy tlačných a tažných objímek 
700.1700

• pohon volitelně mechanický nebo hydraulický
• kompatibilita s nárazovým utahovákem
• použitím lichoběžníkového šroubu a nárazového utahováku 
vzniknou maximální uvolňovací síly (efekt úderu kladivem)

• s vyjímatelnými upínači vřetene a stupňovitých desek na 
straně se třmenem

• ložisková pouzdra, objímky, vložky, atd. je možné vtlačit a 
vytlačit v namontovaném nebo demontovaném stavu

• lichoběžníkové šrouby Tr. 27 s tlakovou špičkou s kuličkovým 
ložiskem

• speciální nástrojářská ocel

700.1780 4 dílná 170,0 65,0 320,0 150,0 6,42

Balení osahuje:

700.1781 C-třmen, krátký 5,50

700.1782 Vřeteno s lichoběžníkovým závitem, Tr. 27, L=250 
mm, pohon vnějším šestihranem, 24,0 mm 0,90

700.1783 Souprava upínacích adaptérů C pro 
stupňové řemenice, 2dílná 0,02

Souprava C-třmenů a adaptérů, dlouhé

• mimořádně robustní provedení
• hodnotné rozšíření soupravy tlačných a tažných objímek 
700.1700

• pohon volitelně mechanický nebo hydraulický
• kompatibilita s nárazovým utahovákem
• použitím lichoběžníkového šroubu a nárazového utahováku 
vzniknou maximální uvolňovací síly (efekt úderu kladivem)

• s vyjímatelnými upínači vřetene a stupňovitých desek na 
straně se třmenem

• ložisková pouzdra, objímky, vložky, atd. je možné vtlačit a 
vytlačit v namontovaném nebo demontovaném stavu

• lichoběžníkové šrouby Tr. 27 s tlakovou špičkou s kuličkovým 
ložiskem

• speciální nástrojářská ocel

700.1755 5 dílná 245,0 95,0 380,0 180,0 7,82

Balení osahuje:

700.1754 Závitový adaptér, lichoběžníkový závit Tr. 27 0,60

700.1756 Třmen C 7,00

700.1757 Vřeteno s lichoběžníkovým závitem, Tr. 27, 300 
mm, pohon vnějším šestihranem, 24,0 mm 2,00

700.1758 Adaptér upnutí vřetene 0,80

700.1759 Adaptér upnutí třmenu C 0,60

Univerzální Souprava C-třmenů a adaptérů

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži šroubů ukotvení čelistí 
bubnových brzd, nosných kloubů a křížových kloubů

• mimořádně robustní provedení
• kompatibilita s nárazovým utahovákem
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• S vyjímatelnými upínači vřetene a stupňovitých desek na 
straně se třmenem

• Lichoběžníkové šrouby s tlakovou špičkou s kuličkovým 
ložiskem

• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

460.1735 9 dílná Univerzální Souprava C-třmenů a 
adaptérů 8,30
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Balení osahuje:

460.1736 C-třmen s vřetenem s lichoběžníkovým 
závitem, 235,0 mm 4,33

460.1739 Pouzdro na vřeteno, 100 mm 0,43

460.1741 Pouzdro na C-třmen, 28 mm 0,21

460.1742 Pouzdro na C-třmen, 71 mm 0,35

460.1743 Pouzdro na stupňovitý kotouč, Ø 51 mm 0,15

460.1744 Pouzdro na stupňovitý kotouč, Ø 64 mm 0,22

460.1746 Pouzdro na stupňovitý kotouč, Ø 76 mm 0,29

460.1737 Stupňovitý kotouč pro vřeteno 0,79

460.1738 Stupňovitý kotouč pro C-třmen 0,61

Lisovací třmen

• kovaný lisovací třmen k výměně nosných kloubů a kulových 
kloubů stabilizátorů

• zatížení max. 16 t
• ideální k použití s hydraulickým válcem
• optimálně vhodné k použití se soupravami nosných 
kloubů 440.0230 a 440.0240 a soupravou kulových kloubů 
stabilizátorů 440.0235

• snadná a jistá manipulace
• minimální nároky na práci
• speciální nástrojářská ocel

Doporučený hydraulický válec: 8,5 t (440.0020), 14 t 
(440.0015), 16 t (440.0005), 22 t (440.0010)

440.0190 Lisovací třmen 5,78

Univerzální stojan na lisovací práce

• s otevřenou deskou na stojanu a adaptérovou kroužkovou 
vložkou

• ideální k výměně nosných kloubů a pouzder zadních náprav
• k použití přímo na vozidle
• vhodné na přítlačné díly nosných kloubů KS-Tools
• k použití s hydraulickým válcem
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

doporučený hydraulický válec: 14 t (440.0015), 16 t 
(440.0005), 22 t (440.0010)

440.0180 9 dílná Univerzální stojan na lisovací práce 5,62

Balení osahuje:

X

440.0176 1 Příčník, horní, s vnitřním závitem 
1,1/2" 2,04

440.0178 2 Spojovací vzpěry, 185,0 mm 0,44

440.0179 4 Šroub, M16x40 mm 0,08

440.0185 1 Vkládací kroužek 0,34

440.0204 1 Dolní příčník, jednostranně otevřený 2,04

SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA ČEPY PRUŽIN
HYSYSFBO

Souprava nářadí k demontáži a montáži pouzder, užitková 
vozidla

• univerzálně vhodné k demontáži a montáži pouzder
• jednoduchá demontáž dokonce i v případě obtížně 
přístupných pouzder díky hydraulickému válci 17 t

• snadné použití (obsluha jednou osobou)
• velká úspora času
• pro lehké a těžké nákladní vozy a pick-upy

700.1850 18 
dílná

Souprava nářadí k demontáži a 
montáži pouzder, užitková vozidla 11,80

Balení osahuje:

700.1851 Hydraulický válec s dutým písem, 17 t 3,51

700.1852 Upínací pouzdro se závitem 2,1/4"x14UNC 1,70

700.1853 Podpěrná destička pro upínací pouzdro (tah) 0,24

700.1854 Přítlačný díl (tah) Ø44 x 37,0, M16x2,0 0,17

700.1855 Přítlačný díl (tah) Ø44 x 32,5, M16x2,0 0,16

700.1856 Přítlačný díl (tah) Ø36 x 29,0, M16x2,0 0,10

700.1857 Přítlačný díl (tah) Ø34 x 24.2, M16x2,0 0,08

700.1858 Přítlačný díl (montáž) Ø65,0, M16x2,0 0,28

700.1859 Adaptér (montáž) s vnitřním závitem 2,1/4"x14UNC 0,34

700.1860 Adaptér (montáž) 73,0 x 26,0 0,24

700.1861 Přítlačný díl (montáž) Ø65,0, M14x2,0 0,30

700.1862 Přítlačný díl (tah) Ø41,5, M14x2,0 0,17

700.1863 Přítlačný díl (tah) Ø39,5, M14x2,0 0,16

700.1864 Přítlačný díl (tah) Ø33,5 x 27,8, M16x2,0 0,14

700.1865 Přítlačný díl (tah) Ø29,5 x 24,7, M16x2,0 0,20

700.1866 Adaptér pro upínací pouzdro, 2,1/4"x14UNC 0,46

700.1867 Vřeteno M20x2,5 / M16x2,0 1,00

700.1868 Vřeteno M20x2,5 / M14x2,0 0,84

Souprava čepů pružin, pro vozidla Scania

• K montáži a demontáži čepů listových pružin
• Ideální na zrezivělé a smrštěné čepy
• Určeno k použití s hydraulickým válcem 32 t (440.0025)
• Možnost použití přímo na vozidle
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Doporučený hydraulický válec: Hydraulický válec 32 t 
440.0025

Oblasti použití: Čepy listových pružin Scania

440.0620 8 dílná Souprava čepů pružin, pro vozidla 
Scania 14,23

Balení osahuje:

X

440.0371 1 Rám pro lisovací práce, 303 mm 11,80

440.0374 1 Přítlačná trubka, Ø 54 mm 1,16

440.0372 1 Tlačná tyč, Ø 29 mm, 115 mm 0,59

440.0366 4 Šroub, M22x60 mm 0,26

440.0373 1 Tlačná tyč, Ø 29 mm, 110 mm 0,51

Souprava čepů pružin, pro vozidla Scania

• K montáži a demontáži čepů listových pružin
• Ideální na zrezivělé a smrštěné čepy
• Určeno k použití s hydraulickým válcem 45 t (440.0480)
• Možnost použití přímo na vozidle
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Doporučený hydraulický válec: Hydraulický válec 45 t 
440.0480

Oblasti použití: Čepy listových pružin Scania

440.0625 8 dílná Souprava čepů pružin, pro vozidla 
Scania 16,39

Balení osahuje:

X

440.0371 1 Rám pro lisovací práce, 303 mm 11,80

440.0603 1 Tlačná tyč, M30, 137 mm 1,60

440.0366 4 Šroub, M22x60 mm 0,26

440.0374 1 Přítlačná trubka, Ø 54 mm 1,16

440.0626 1 Tlačná tyč, Ø 29 mm 1,56

Nosník stlačovacího rámu, pro vozidla Scania

• K použití se soupravou čepů pružin na vozidla Scania 
(440.0620 a 440.0625)

• Maximální šířka 380 mm
• Možnost použití přímo na vozidle
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Čepy listových pružin Scania

440.0593 380,0 9,30
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SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA POUZDRA PRUŽIN
HYSYSFBU

Souprava univerzálních pouzder pružin

• K montáži a demontáži pouzder listových pružin nákladních 
vozidel

• Mimořádně robustní tažné tyče s indukčně tvrzeným závitem
• Vhodné pro pouzdra ve velikostech od 44 mm do 63 mm
• možná výměna přímo na vozidle
• Ideální k použití s hydraulickým válcem 32 t (440.0025)
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Doporučený hydraulický válec: 32t (440.0025)
Oblasti použití: Pouzdra listových pružin u nákladních vozidel, 
velikosti 44 mm až 63 mm

440.0380 12 
dílná

Souprava univerzálních pouzder 
pružin 5,48

Balení osahuje:

440.0357 Přítlačná trubka, 130 mm 1,78

440.0358 Přítlačná trubka, 42 mm 0,67

440.0381 Přítlačná podložka, Ø 63 mm 0,49

440.0382 Přítlačná podložka, Ø 50 mm 0,32

440.0383 Přítlačná podložka, Ø 44 mm 0,18

440.0384 Přítlačná podložka, Ø 63 mm 0,18

440.0386 Přítlačná podložka, Ø 57mm 0,41

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0028 Límcová matice, M22 0,16

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 0,62

440.0104 Úderová matice, M22 0,20

SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA 3D LOŽISKA
HYSYSF3DL

Souprava pouzder, pro SAF

• K montáži a demontáži ložisek 3D (150 mm) na nápravách 
SAF

• Mimořádně robustní tažné tyče 500 mm s indukčně tvrzeným 
závitem

• možná výměna přímo na vozidle
• Ideální k použití s hydraulickým válcem 32 t (440.0025)
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Doporučený hydraulický válec: 32t (440.0025)
Oblasti použití: Nápravy SAF

440.0385 6 dílná Souprava pouzder, pro SAF 11,73

Balení osahuje:

440.0387 Montážní kroužek, 45 mm 1,78

440.0388 Demontážní/montážní kroužek, 20 mm 1,01

440.0389 Demontážní/montážní podložka, 137 mm 1,70

440.0112 Přítlačná podložka, Ø 167 mm 3,17

440.0127 Přítlačná trubka, Ø 170 mm 3,62

440.0209 Tažná tyč, M22 0,45

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ
HYUNISYS

Souprava univerzálního lisovacího nářadí

• k montáži a demontáži šroubů ložisek, pouzder a nosných 
kloubů

• adaptér a přítlačná hřídel pro použití s univerzálním stojanem 
na lisovací práce

• 24 lisovacích pouzder různých velikostí
• 61 různých vnitřních a vnějších průměrů od 30,5 do 79,7 mm
• univerzálně vhodné pro osobní automobily a dodávky
• vynikající také ke společnému použití s dílenským lisem
• speciální nástrojářská ocel

440.0300 26 
dílná

Souprava univerzálního lisovacího 
nářadí 9,67

Balení osahuje:

440.0348 Adaptérová destička 250

440.3049 Nastavitelná tlačná tyč, M24 x 90 mm 280

440.0301 Lisovací pouzdro, 40,7x42,5x35,2 mm 200

440.0302 Lisovací pouzdro, 43,7x45,5x38,2 mm 220

440.0303 Lisovací pouzdro, 46,7x48,5x41,2 mm 260

440.0304 Lisovací pouzdro, 49,7x51,5x44,2 mm 280

440.0305 Lisovací pouzdro, 52,7x54,5x47,2 mm 320

440.0306 Lisovací pouzdro, 55,7x57,5x50,2 mm 360

440.0307 Lisovací pouzdro, 58,7x69,5x53,2 mm 400

440.0308 Lisovací pouzdro, 61,7x63,5x56,2 mm 440

440.0309 Lisovací pouzdro, 65,7x67,5x60,2 mm 500

440.0310 Lisovací pouzdro, 69,7x71,5x64,2 mm 560

440.0311 Lisovací trubka, 38,7x44,7x30,5 mm 260

440.0312 Lisovací trubka, 41,7x44,7x34 mm 260

440.0313 Lisovací trubka, 44,7x44,7x37,2 mm 260

440.0314 Lisovací trubka, 47,7x55x40,2 mm 320

440.0315 Lisovací trubka, 50,7x55x43,2 mm 320

440.0316 Lisovací trubka, 53,7x55x46,2 mm 320

440.0317 Lisovací trubka, 56,7x55x49,2 mm 340

440.0318 Lisovací trubka, 59,7x70x52,2 mm 480

440.0319 Lisovací trubka, 62,7x70x55,2 mm 480

440.0320 Lisovací trubka, 65,7x70x58,2 mm 480

440.0321 Lisovací trubka, 68,7x70x61,2 mm 480

440.0322 Lisovací trubka, 71,7x70x64,2 mm 500

440.0323 Lisovací trubka, 75,7x75,7x68,2 mm 540

440.0324 Lisovací trubka, 79,7x79,7x72,2 mm 560

Rozšiřující souprava univerzálního lisovacího nářadí

• ideální sestava objímek k rozšíření soupravy lisovacího 
nářadí (440.0300)

• k použití s univerzálním stojanem na lisovací práce 
(440.0180)

• vhodné pro osobní automobily a dodávky
• 11 lisovacích kroužků různých velikostí
• vynikající také ke společnému použití s dílenským lisem
• optimální na pouzdra, ložiska a nosné klouby
• speciální nástrojářská ocel

440.0325 12 
dílná

Rozšiřující souprava univerzálního 
lisovacího nářadí 4,42

Balení osahuje:

440.0204 Dolní příčník, jednostranně otevřený 2,04

440.0326 Lisovací kroužek, 59x70x52,2 mm 0,18

440.0327 Lisovací kroužek, 62x70x55,5 mm 0,16

440.0328 Lisovací kroužek, 65x70x58,2 mm 0,14

440.0329 Lisovací kroužek, 68x70x61,2 mm 0,12

440.0331 Lisovací kroužek, 71x90x64,2 mm 0,30

440.0332 Lisovací kroužek, 74x90x67,2 mm 0,28

440.0333 Lisovací kroužek, 77x90x70,2 mm 0,26

440.0334 Lisovací kroužek, 80x90x73,2 mm 0,24

440.0336 Lisovací kroužek, 84x90x77,2 mm 0,20

440.0337 Lisovací kroužek, 88x90x81,2 mm 0,16

440.0338 Adaptér 0,34

Souprava nářadí Master, pro oblast užitkových vozidel

• Ideální souprava nářadí na hydrauliku pro opravny nákladních 
vozidel a autobusů

• Se soupravami hydraulických válců 8,5 t a 32 t pro univerzální 
použití

• Optimální vybavení v oblasti rejdových čepů, pouzder pružin 
a čepů ojí

• Nářadí k demontáži brzdových pák, kulových kloubů
• Ideální nářadí k montáži nábojů kol a ložisek kol v oblasti 
užitkových vozidel

• mimořádně robustní provedení
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

440.0690 52 
dílná

Souprava nářadí Master, pro oblast 
užitkových vozidel 47,26

Balení osahuje:

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0020 Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců, 8,5 t, 4dílná 2,19

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0195 Stahovák ramen brzdových pák 3,62

440.0280 Univerzální stahovák kulových kloubů 2,08

440.0340 Souprava nářadí na pojistné kroužky, 7dílná 0,77

440.0361 Přítlačná patka, Ø 155 mm, 90 mm 3,18

440.0363 Tlačná deska 0,15

440.0366 Šroub, M22x60 mm 0,26

440.0381 Přítlačná podložka, Ø 63 mm 0,49

440.0382 Přítlačná podložka, Ø 50 mm 0,32

440.0383 Přítlačná podložka, Ø 44 mm 0,18

440.0384 Přítlačná podložka, Ø 63 mm 0,18

440.0386 Přítlačná podložka, Ø 57mm 0,41

440.0406 Přítlačná podložka, Ø 59 mm 0,55

440.0675 Univerzální souprava k výměně rejdových 
čepů, 32 t, 10dílná 18,40
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Hydraulická ruční pumpa

• jednostupňové
• přestavovací ventil pro dopředný a zpětný chod
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• provozní tlak max. 700 bar

640.0010 3/8" - 18 NPT 585 133 119 2,62 9,00

SYSTÉMY PRO 3D LOŽISKA
SYS3DLA

Souprava nářadí na 3D pouzdra, pro nápravy SAF, 
nápravy Mercedes DCA a HT

• Ideálně vhodné k demontáži a montáži 3D pouzder na 
nápravách SAF a Mercedes

• robustní provedení
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy SAF a Mercedes

460.4885 12 
dílná

Souprava nářadí na 3D pouzdra, 
pro nápravy SAF, nápravy Mercedes 
DCA a HT

14,52

Balení osahuje:

X

460.4886 1 Vtahovací pouzdro, vnitřní průměr 
139–159 mm 2,30

460.4887 1 Pohybový šroub, 30 x 500 mm 2,73

460.4888 1 Krycí podložka, vnější průměr 165 mm 3,40

460.4889 1 Krycí podložky 3,01

460.4890 1 Přítlačná podložka, vnější průměr 
138 mm 2,00

460.4891 1 Kontramatice, vnější průměr 138 mm 3,35

460.4892 2 Podložka, vnější průměr 55 mm, 
vnitřní průměr 30 mm 0,20

460.4893 1 Podložka, vnější průměr 74 mm, 
vnitřní průměr 30 mm 0,05

460.4894 1 Ložisko, vnitřní průměr 30 mm 0,14

460.4895 2 Čep M12x1,75 mm 0,08

SYSTÉMY NA LOŽISKA NÁPRAV BPW
SYLABPW

Montážní nářadí na pouzdra z oceli a pryže, pro nápravy 
BPW

• Univerzálně vhodné k demontáži a montáži pouzder z oceli 
a pryže

• Vynikající také v kombinaci s dílenským lisem
• snadné použití
• velká úspora času
• Pro lehké a těžké nákladní vozy
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: BPW ECO Plus 2

460.4990 24,0 3,24

460.4991 30,0 3,48

Montážní nářadí k demontáži pouzder z oceli a pryže, pro 
nápravy BPW

• Montáž a demontáž pouzder
• Ideálně vhodné na pouzdra z oceli a pryže na 
U-stabilizátorech

• odborná montáž a demontáž přímo na vozidle
• snadné použití
• velká úspora času
• speciální nástrojářská ocel

460.4760 6 dílná
Montážní nářadí k demontáži 
pouzder z oceli a pryže, pro nápravy 
BPW

3,50

Balení osahuje:

460.4761 Pohybový šroub, 305 mm 1,01

460.4762 Matice M24x3 0,09

460.4763 Pouzdro, Ø 76 mm, 120 mm 1,60

460.4764 Přítlačný díl, Ø 76 mm 0,76

460.4765 Podložka, Ø 43 mm, tloušťka 3 mm 0,03

460.4766 Podložka, Ø 43 mm, tloušťka 1,5 mm 0,01

Montážní nářadí na pouzdra z oceli a pryže, pro nápravy 
BPW ECO Air Compact

• Montáž a demontáž pouzder
• Ideální na pouzdra z oceli a pryže na vodicím rameni nápravy 
podvozkových platforem Eco Air Compact

• snadné použití
• velká úspora času
• Pro lehké a těžké nákladní vozy
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: BPW ECO Air Compact

460.4985 Montážní nářadí na pouzdra z oceli a pryže, 
pro nápravy BPW ECO Air Compact 8,53

INDUKČNÍ PŘÍSTROJE
INDUGER

Souprava indukční horkovzdušné pistole

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

Technické údaje:
Výkon: 1500 Watt

500.8420 4 dílná Souprava indukční horkovzdušné 
pistole 3,30

Balení osahuje:

500.8420-1 Indukční horkovzdušná pistole 1,83

500.8432 Indukční cívka, 19 mm, standardní délka 0,05

500.8433 Indukční cívka, 22 mm, standardní délka 0,05

500.8450 Indukční cívka, standardní délka 0,06

Souprava indukční horkovzdušné pistole

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

Technické údaje:
Výkon: 1500 Watt

Provozní Napětí: 230V

Délka Kabelu: 2,3

500.8430 9 dílná Souprava indukční horkovzdušné 
pistole 2,15



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i305

Balení osahuje:

500.8420-1 Indukční horkovzdušná pistole 1,83

500.8431 Indukční cívka, 15 mm, standardní délka 0,05

500.8432 Indukční cívka, 19 mm, standardní délka 0,05

500.8433 Indukční cívka, 22 mm, standardní délka 0,05

500.8434 Indukční cívka, 26 mm, standardní délka 0,05

500.8435 Indukční cívka, 32 mm, standardní délka 0,06

500.8436 Indukční cívka, 38 mm, standardní délka 0,07

500.8450 Indukční cívka, standardní délka 0,06

500.8445 Indukční cívka, tvarovatelná, univerzální 0,04

Souprava indukční horkovzdušné pistole MASTER

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

Technické údaje:
Výkon: 1500 Watt

500.8415 12 
dílná

Souprava indukční horkovzdušné 
pistole MASTER 3,88

Balení osahuje:

500.8420-1 Indukční horkovzdušná pistole 1,83

500.8431 Indukční cívka, 15 mm, standardní délka 0,05

500.8432 Indukční cívka, 19 mm, standardní délka 0,05

500.8433 Indukční cívka, 22 mm, standardní délka 0,05

500.8434 Indukční cívka, 26 mm, standardní délka 0,05

500.8435 Indukční cívka, 32 mm, standardní délka 0,06

500.8436 Indukční cívka, 38 mm, standardní délka 0,07

500.8423 Indukční cívka, 22 mm, extra dlouhá 0,08

500.8424 Indukční cívka, 26 mm, extra dlouhá 0,08

500.8450 Indukční cívka, standardní délka 0,06

500.8445 Indukční cívka, tvarovatelná, univerzální 0,04

500.8440 Indukční polštář 0,18

Standardní indukční cívka

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)
• vhodné k použití společně s indukční horkovzdušnou pistolí 
500.8420-1

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

500.8431 15 220,0 48

500.8432 19 220,0 53

500.8433 22 220,0 54

500.8434 26 220,0 54

500.8435 32 220,0 64

500.8436 38 220,0 70

500.8437 45 220,0 77

Indukční cívka, extra dlouhá

• k uvolnění zrezivělých a zadřených spojení
• k uvolnění „neuvolnitelných“ lepených spojení
• indukční princip
• naprosto přesné zahřátí během několika sekund
• zahřátí konstrukčních částí na max. 780 °C (žhavé)
• extra dlouhé
• vhodné k použití společně s indukční horkovzdušnou pistolí 
500.8420-1

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

500.8421 15 330,0 50

500.8422 19 330,0 72

500.8423 22 330,0 76

500.8424 26 330,0 81

500.8425 32 330,0 84

500.8426 38 330,0 88

500.8427 45 330,0 96

Tvárná indukční cívka

• vytvarované, extra dlouhé provedení, max. 330 mm
• optimální pro hloubkovou práci
• vhodné k použití společně s indukční horkovzdušnou pistolí 
500.8420-1

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

500.8445 595,0 42

Indukční cívka

• flexibilní jako lano
• optimální pro hloubkovou práci
• dobré přizpůsobení konstrukčnímu dílu
• vhodné k použití společně s indukční horkovzdušnou pistolí 
500.8420-1

Oblasti použití: šrouby, matice a čepy, výfukové spony nebo 
trubky, lambda sondy, pevně usazená ložiska, kulové klouby, 
řízení (např regulační šrouby zařízení pro měření geometrie 
náprav), chemicky zapouzdřená šroubová spojení (lepené), 
zahřátí uložení ložisek při montáži a demontáži

500.8450 800,0 62
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VIBRO-IMPACT
VIIMP

Pneumatické sekací kladivo Vibro-Impact

• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s ergonomickým tvarem
• univerzálně vhodné pro práce na výfucích
• s plynulou regulací počtu nárazů
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• ultralehký plášť z robustního 2K platu

Technické údaje:
Upnutí dláta: 10,2 mm

Počet nárazů: 2 200 úderů/min.

Vibrační zrychlení: < 11,55 m/s²

Hladina akustického výkonu: 100 dbA

Hladina zvukového tlaku: 100 dbA

Spotřeba vzduchu: 114 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.3881 292,0 2,17

Souprava pneumatického sekacího kladiva Vibro-Impact

• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s ergonomickým tvarem
• použití v průmyslovém prostředí
• účinné a šetrné uvolnění šroubových spojů
• s plynulou regulací počtu nárazů
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť z robustního 2K platu

515.3880 6 dílná Souprava pneumatického sekacího 
kladiva Vibro-Impact 5,70

Balení osahuje:

515.3881 Pneumatické sekací kladivo 2,17

515.3882 Držák k pneumatickému sekacímu kladivu 1,55

515.3886 Uvolňovač spojovací tyče řízení pro 
pneumatický sekáč, 110 mm 0,14

515.3887 Kladivo pneumatického sekáče, 110 mm 0,15

515.3888 Uvolňovací adaptér pro pneumatický sekáč, 130 mm 0,16

515.3889 Uvolňovací trn pro pneumatický sekáč, 100x25x12 mm 0,19

Souprava dlát Vibro-Impact

• k uvolnění zrezivělých šroubových spojů a konstrukčních částí
• vytlučení a vyražení šetrné k materiálu
• vibrace se přenášejí přímo na šroubové spoje
• nástavec na úderový trn jako geniální podpěra při každém 
stahování

• k upnutí šestihrannými a kulatými 10 mm stroji
• včetně adaptéru přítlačné desky pro vyražení ložisek, 
objímek, vložek

Pozor: použití výhradně v kombinaci s pneumatickým sekacím 
kladivem

515.3885 4 dílná Souprava dlát Vibro-Impact 774

Balení osahuje:

515.3886 Uvolňovač spojovací tyče řízení pro 
pneumatický sekáč, 110 mm 138

515.3887 Kladivo pneumatického sekáče, 110 mm 148

515.3888 Uvolňovací adaptér pro pneumatický sekáč, 130 mm 159

515.3889 Uvolňovací trn pro pneumatický sekáč, 100x25x12 mm 190

Nářadí k uvolnění spojovacích tyčí řízení Vibro-Impact

• uvolnění spojovacích tyčí řízení, šroubových kontraspojení 
nebo šroubových spojení v oblasti nápravy, atd., s použitím 
vibrací

• použití společně s pneumatickým sekacím kladivem
• speciální vibrační trn vystaví šroubové spojení, které se má 
uvolnit,

• úderovému impulsu, čímž se uvolní usazená rez a usnadní 
proces uvolnění

• adaptér pro pneumatický sekáč (10 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• speciální nástrojářská ocel

150.1608 50,0 290,0 27,0 2,36

Uvolňovač kulových kloubů Vibro-Impact

• uvolnění kulatého kloubu s použitím vibrací
• vhodné například pro spojovací kuželová sedla u těles ložisek 
kol a příčných ramen

• adaptér pro pneumatický sekáč (10 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• speciální nástrojářská ocel

515.3884 68,0 40,0 130,0 Ø 10 mm 340

Průbojník Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3961 6,5 95

Dělicí dláto na výfuky Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzálně vhodné pro práce na výfucích
• speciálně tvarované čepele umožňují odborné oddělení 
výfukové trubky, kterou je potřeba vyměnit (vnitřní nebo 
vnější), od trubky, která zůstává, aniž by došlo k jejímu 
poškození

• otočný
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.3962 Vnitřní trubka 190

515.3963 Vnější trubka 190
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Dělicí dláto na plech s pojistkou proti pootočení Power-
Power

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3964 20,0 160

Plochý sekáč s pojistkou proti pootočení Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3965 19,0 220

Půlkruhové dláto s pojistkou proti pootočení Vibro-
Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3966 26,0 210

Oddělovací vidlice Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3967 20,0 295

515.3968 24,0 375

515.3969 35,0 395

Výkonná pneumatická sekací kladiva Vibro-Impact

• neklouzavá rukojeť
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s ergonomickým tvarem
• integrovaný odvod v rukojeti
• použití v průmyslovém prostředí
• účinné a šetrné uvolnění šroubových spojů
• s plynulou regulací počtu nárazů
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť z robustního 2K platu

Technické údaje:
Upnutí dláta: 15 mm

Počet nárazů: 2500 úderů/min.

Vibrační zrychlení: 20,4 m/s²

Hladina akustického výkonu: 115 dbA

Hladina zvukového tlaku: 104 dbA

Spotřeba vzduchu: 210 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.4880 Výkonná pneumatická sekací kladiva 
Vibro-Impact 5,40

Uvolňovač spojovacích tyčí řízení Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4881 300,0 1,43

Plochý sekáč Vibro-Impact, XL

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4882 300,0 670

Kladivová vložka Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4883 300,0 1,46

Důlkovač Vibro-Impact, XL

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4884 300,0 630
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Konkávní vložka Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4885 300,0 1,42

Vyrážecí klín Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4886 235,0 20,0 550

Souprava univerzálních vytloukačů na ložiska a vložky

• univerzálně použitelné nářadí
• volitelný způsob ovládání: manuálně kladivem nebo 
dílenským lisem

• pracovní rozmezí 18,0–65,0mm
• upínací adaptér vhodný pro dva přítlačné kotouče
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1350 51 
dílná

Souprava univerzálních vytloukačů 
na ložiska a vložky 8,00

Balení osahuje:

700.1348 Upínací adaptér, 45 mm 500

700.1349 Vyrážecí trn s rýhováním, 220 mm 42

700.1351 Přítlačné kotouče, 18 mm 12

700.1352 Přítlačné kotouče, 19 mm 14

700.1353 Přítlačné kotouče, 20 mm 16

700.1354 Přítlačné kotouče, 21 mm 20

Balení osahuje:

700.1355 Přítlačné kotouče, 22 mm 22

700.1356 Přítlačné kotouče, 23 mm 27

700.1357 Přítlačné kotouče, 24 mm 30

700.1358 Přítlačné kotouče, 25 mm 34

700.1359 Přítlačné kotouče, 26 mm 38

700.1360 Přítlačné kotouče, 27 mm 43

700.1361 Přítlačné kotouče, 28 mm 47

700.1362 Přítlačné kotouče, 29 mm 50

700.1363 Přítlačné kotouče, 30 mm 53

700.1364 Přítlačné kotouče, 31 mm 59

700.1365 Přítlačné kotouče, 32 mm 65

700.1366 Přítlačné kotouče, 33 mm 68

700.1367 Přítlačné kotouče, 34 mm 72

700.1368 Přítlačné kotouče, 35 mm 77

700.1369 Přítlačné kotouče, 36 mm 82

700.1370 Přítlačné kotouče, 37 mm 89

700.1371 Přítlačné kotouče, 38 mm 94

700.1372 Přítlačné kotouče, 39 mm 97

700.1373 Přítlačné kotouče, 40 mm 105

700.1374 Přítlačné kotouče, 41 mm 111

700.1375 Přítlačné kotouče, 42 mm 119

700.1376 Přítlačné kotouče, 43 mm 125

700.1377 Přítlačné kotouče, 44 mm 132

700.1378 Přítlačné kotouče, 45 mm 138

700.1379 Přítlačné kotouče, 46 mm 144

700.1380 Přítlačné kotouče, 47 mm 153

700.1381 Přítlačné kotouče, 48 mm 159

700.1382 Přítlačné kotouče, 49 mm 165

700.1383 Přítlačné kotouče, 50 mm 172

700.1384 Přítlačné kotouče, 51 mm 181

700.1385 Přítlačné kotouče, 52 mm 188

700.1386 Přítlačné kotouče, 53 mm 196

700.1387 Přítlačné kotouče, 54 mm 205

700.1388 Přítlačné kotouče, 55 mm 213

700.1389 Přítlačné kotouče, 56 mm 221

700.1390 Přítlačné kotouče, 57 mm 231

700.1391 Přítlačné kotouče, 58 mm 238

700.1392 Přítlačné kotouče, 59 mm 247

700.1393 Přítlačné kotouče, 60 mm 258

700.1394 Přítlačné kotouče, 61 mm 266

700.1395 Přítlačné kotouče, 62 mm 276

700.1396 Přítlačné kotouče, 63 mm 284

700.1397 Přítlačné kotouče, 64 mm 294

700.1398 Přítlačné kotouče, 65 mm 305

700.1399 Podpěrné kotouče, 75 mm 500

Souprava univerzálních vytloukačů na ložiska a vložky

• K šetrnému zaražení ložiskových a radiálních těsnicích 
kroužků

• univerzálně použitelné nářadí
• volitelný způsob ovládání: manuálně kladivem nebo 
dílenským lisem

• pracovní rozmezí 70,0–150,0mm
• upínací adaptér vhodný pro dva přítlačné kotouče
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

150.9710 21 
dílná

Souprava univerzálních vytloukačů 
na ložiska a vložky 19,13

Balení osahuje:

150.9712 Upínací adaptér, 45,5 mm 0,04

150.9713 Upínací adaptér, 55 mm 0,22

150.9714 Vyrážecí trn s rýhováním, 273,0 mm 1,08

150.9715 Přítlačná deska, 70 mm 0,35

150.9716 Přítlačná deska, 75 mm 0,41

150.9717 Přítlačná deska, 80 mm 0,47

150.9718 Přítlačná deska, 85 mm 0,52

150.9719 Přítlačná deska, 90 mm 0,59

150.9720 Přítlačná deska, 95 mm 0,66

150.9721 Přítlačná deska, 100 mm 0,73

150.9722 Přítlačná deska, 105 mm 0,81

150.9723 Přítlačná deska, 110 mm 0,89

150.9724 Přítlačná deska, 115 mm 0,98

150.9725 Přítlačná deska, 120 mm 1,07

150.9726 Přítlačná deska, 125 mm 1,16

150.9727 Přítlačná deska, 130 mm 1,26

150.9728 Přítlačná deska, 135 mm 1,35

150.9729 Přítlačná deska, 140 mm 1,46

150.9730 Přítlačná deska, 145 mm 1,56

150.9731 Přítlačná deska, 150 mm 1,68

151.2603 Úhlový klíč s čepem na šrouby s vnitřním 
šestihranem, fosfátovaný, krátký, 3 mm 0,01
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SYSTÉMY MAZÁNÍ
SCHMSYS

Pákový mazací lis s pružnou hadicí

• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• plnicí množství 400 g
• s pružnou hadicí
• chromovaný s vysokým leskem

980.1010 57,0 370,0 1,30

Jednoruční mazací lis s tuhou plnicí trubkou

• dokonalá obsluha jednou rukou
• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• plnicí množství 400 g
• s tuhou plnicí trubkou
• chromovaný s vysokým leskem

980.1020 57,0 350,0 1,80

Obouruční mazací lis

• k práci s tuky do NLGI2
• průměr pístu pro čerpání tuku 10,0 mm
• rychlá a jednoduchá výměna patrony
• čisté a kompletní vyprázdnění patrony
• trvalá kontrola nad mírou naplnění
• ergonomická rukojeť, neklouzavá

Technické údaje:
Spojovací závit: M10 x 1,0

Provozní tlak: 400 bar

Průtlak systému (bar): 850 bar

Průtlak hlavy mazacího lisu (bar): 1200 bar

Třída NLGI: < 2

Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 2,10 cm³

Plnicí objem: 500 g

980.1021 650,0 300,0 1,06

Pneumatický mazací lis pro zdvihové dávkování maziva

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• k jednoručnímu ovládání s vyváženým, ergonomickým tvarem
• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• včetně pružné hadice a trysky
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• přívod tuku: vždy jeden zdvih na jedno stisknutí

Technické údaje:
Výstupní tlak: 260 bar

Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 1,30

Plnicí objem: 400 g

Spotřeba vzduchu: 170 l/min

Provozní tlak: 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3900 165,0 400,0 1,50

Pružná hadice s tryskou

• z pryže
• včetně čtyřčelisťové trysky
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1011 1/8"PT 300,0 60

980.1012 1/8"PT 500,0 70

Tryska

• z kovu
• čtyřčelisťová tryska
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1013 1/8"PT 30

Nástavec na trysku

• z kovu
• včetně čtyřčelisťové trysky
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1014 1/8"PT 160,0 70

Souprava adaptérů na mazací lisy 

• pro běžně prodávané ruční, akumulátorové a pneumatické 
mazací lisy

• adaptér s posuvným pouzdrem pro pevné spojení
• rovná a zahnutá mazací hlavice
• pro mazací hlavice na tuk a olej z oceli, mosazi a jakostní 
oceli

Oblasti použití: kuželové, trychtýřovité, kuličkové a ploché 
mazací hlavice

980.1100 7 dílná Souprava adaptérů na mazací lisy  1,99

Balení osahuje:

980.1101 Nástavec na mazivo 90° 114,0 150

980.1102 Prodlužovací hadice, 300 mm 390,0 240

980.1103 Rovný nástavec 155,0 230

980.1104 Adaptér s plochým čepem 90° 135,0 160

980.1105 Pryžový mazací hrot 155,0 150

980.1106 Jehlový hrot 135,0 143

980.1107 Adaptér 360°, nastavitelný 185,0 265
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Akumulátorový mazací lis, 400 ml

• příruční a ergonomické dvousložkové tělo
• pro standardní tukové patrony nebo také přímé plnění
• ideální při tuhém tuku nebo při silném protitlaku
• s pružnou plnicí hadicí 750 mm
• vyměnitelné uhlíkové kartáče
• výkonné Li-Ion baterie
• na jedno nabití baterie lze zpracovat až 15 patron
• delší životnost díky větší zatížitelnosti
• funkce rychlého nabíjení (1 hodina)
• dobíjecí stanice s automatickým vypínáním
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Provozní tlak: 420 bar / 42 MPa

Třída NLGI: < 2

Odvod tuku: 75 g / min

Kapacita zásobníku: 400 ml

Proud při chodu naprázdno: 3 A

Provozní proud: 2,0 ~ 5,5 A

Doba nabíjení: 1 h

Akumulátor: 18 V - 4,0 Ah

515.3559 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 0 0 5,40

515.3560 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 1 1 6,70

515.3561 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 2 1 7,50

Mobilní pneumatický mazací stroj, čerpací poměr 50:1, 
50–60 kg

• k práci s tuky do NLGI2
• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• praktická obsluha jedním člověkem
• Pro sudy 50–60 kg
• Rychlá a čistá výměna sudu
• Čisté a kompletní vyprázdnění sudu
• stacionární i mobilní použití

Technické údaje:
Třída NLGI: < 2

Výstupní tlak: 600 bar

Plnicí objem: 60000 g

Délka hadice: 4 m

Spotřeba vzduchu: 230 l/min

Provozní tlak: 5-12 bar

Spojovací závit: 1/4"PT

460.5695 600,0 600,0 1180,0 27,00

Tlakové maznice

• podle normy DIN 71412
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0030 110 dílná Tlakové maznice 500

60 x                       M6  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x                  M8  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x M10x1 mm/0°   / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/90° / DIN 71412

 

Tlakové maznice, metrická a palcová soustava

• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0360 70 dílná Tlakové maznice, metrická a 
palcová soustava 410

10 x                       1/8“x27,0 mm         / DIN 71412

20 x                  1/4“x28,0 mm         / DIN 71412

10 x     6x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x     8x  1,0 mm         / DIN 71412 

5 x   10x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/45°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/45° / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/90°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/90° / DIN 71412
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PÁKY
HEB

Páčidla

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8411 0° 900,0 1,70

911.8412 45° 900,0 1,75

911.8413 75° 600,0 1,17

911.8414 90° 600,0 1,20

Páčidla

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8415 45° 1150,0 4,75

Souprava páčidel

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8410 4 dílná Souprava páčidel 8,70

Balení osahuje:

911.8411 Páčidla, 0°, 900 mm 1,70

911.8412 Páčidla, 45°, 900 mm 1,75

911.8413 Páčidla, 75°, 600 mm 1,17

911.8414 Páčidla, 90°, 600 mm 1,20

911.8415 Páčidla, 45°, 1150 mm 4,75

Páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou

• mimořádně všestranné a robustní páky
• vícenásobně přestavitelná hlava
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8176 250,0 5 0,39

911.8177 300,0 5 0,46

911.8178 400,0 5 0,57

Souprava páčidel s přestavitelnou kloubovou hlavou

• mimořádně všestranné a robustní páky
• vícenásobně přestavitelná hlava
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8175 3 dílná Souprava páčidel s přestavitelnou 
kloubovou hlavou 1,50

Balení osahuje:

911.8176 Páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou, 250 mm 385

911.8177 Páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou, 300 mm 455

911.8178 Páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou, 400 mm 565

Teleskopické páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou

• prodloužení páky tlačítkem se stupňovými zarážkami
• postupně přestavitelná hlava
• mimořádně úzké provedení se zapuštěným tlačítkem
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8186 325-460 90,0 12,0 0,78

911.8187 600-915 120,0 20,0 1,90

911.8188 865-1350 145,0 24,0 4,26

90,0 12,0

20,0

24,0

Souprava teleskopických páčidel s přestavitelnou hlavou 
a kloubem

• prodloužení páky tlačítkem se stupňovými zarážkami
• postupně přestavitelná hlava
• mimořádně úzké provedení se zapuštěným tlačítkem
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8185 3 dílná 325-460 - 600-915 - 865-1350 mm 6,94

NÁŘADÍ KE KONTROLE VŮLE NÁPRAV
ACHSSPRUEWK

Stetoskop pro mechaniky

• velmi flexibilní
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlá a přesná diagnóza závady podle zvuku
• ocelová špička

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1645 1120,0 200
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Stetoskop pro mechaniky, elektronický

• velmi flexibilní
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlá a přesná diagnóza závady podle zvuku
• včetně 9V blokové baterie
• ocelová špička

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: Zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1410 1160,0 190,0 100

Elektronický profesionální stetoskop

• k profesionální diagnostice poruch
• slouží k akustické kontrole a posouzení konstrukčních dílů 
při zatížení

• rychlé, zcela jasné a jednoznačné výsledky zkoušek na 
zvukové bázi

• obsahuje 6 nezávislých snímačů, které lze namontovat 
například na podlahu vozu nebo do motorového prostoru

• snadné přiřazení zdroje poruchy podle barevně kódovaných 
kabelů a tabulky barev na krabici

• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití:
 motory: ventily, ložiska, pístní čepy
 dynama: zvuky z ložiska
 diferenciály: zvuky při pojezdu
 karoserie: skřípání a vrzání

150.1695 18 
dílná Elektronický profesionální stetoskop 2,50

Balení osahuje:

150.1695-1 Sluchátka 350

150.1695-2 Zesilovač se spínačem pro výběr barvy 115

150.1695-3 Stetoskop, ruční přístroj 165

150.1695-4 Upínací pásky, balení 8 ks 9

150.1695-5 Snímač 10

150.1695-6 Kabelové svorky s barevným kódováním, 6dílná sada 755

Ultrazvukový přístroj k vyhledávání netěsností

• akustická lokalizace netěsností u karoserií
• přijímač se vede podél vnějšího povrchu karoserie
• usnadňuje nalezení příčiny hluku od větru nebo průniku vody
• v praktickém pouzdře k uschování

150.1690 Ultrazvukový přístroj k vyhledávání netěsností 460

UNIVERZÁLNÍ VYRÁŽEČ KLOUBOVÝCH ČEPŮ
UNIGELBOLZAUSD

Univerzální vyrážeč kloubových čepů

• pro mnoho osobních a užitkových vozidel
• speciální nástrojářská ocel

670.0101 18 40 40 50 M14x1,5x60 17 0,30

670.0102 25 50 50 120 M16x1,5x60 17 0,70

670.0103 29 60 60 160 M18x1,5x75 19 1,00

670.0104 40 80 80 280 G1/2"x14gx110 22 2,10

670.0105 45 100 90 400 G3/4"x14gx125 27 2,80

670.0106 56 80 100 280 G1/2"x14gx110 22 2,10

Univerzální vyrážeč kloubových čepů

• pro mnoho osobních a užitkových vozidel
• speciální nástrojářská ocel

670.0061 23 55 4 17 M16x1,5x60 800

670.0062 28 55 4 17 M16x1,5x60 800

670.0063 34 63 4 19 M18x1,5x70 900

Souprava univerzálních vyrážečů kloubových čepů

• nářadí k vytlačení nosných a vodících kloubů a 
• kloubových čepů tyčí řízení z řídící páky, těla nápravy / čepů 
ložisek a stabilizátorů

• univerzální použití od osobních vozů až po malé dodávky
• kompaktní a stabilní provedení
• extrémně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem a 
přítlačnou kuličkou

• v pevném umělohmotném kufříku

670.0060 3 dílná Souprava univerzálních vyrážečů 
kloubových čepů 2,90

Balení osahuje:

670.0061 Univerzální vyrážeč kloubových čepů, 23 mm 800

670.0062 Univerzální vyrážeč kloubových čepů, 28 mm 800

670.0063 Univerzální vyrážeč kloubových čepů, 34 mm 900
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Univerzální zvon na stahovák kulových kloubů, 
mechanický

• robustní model k uvolnění hlavy řídicí tyče a ojniční hlavy
• optimální umístění díky kompaktnímu tvaru a úzkému 
vidlicovému dílu

• speciální nástrojářská ocel

450.0075 45 75 63 24 M22 x 135 1,63

450.0076 55 100 76 24 M22 x 135 1,84

STAHOVÁKY KULOVÝCH KLOUBŮ VIBRO-IMPACT
KUGABZ

Univerzální stahovací zvon na kulové klouby Vibro-
Impact, 30 x 58 mm

• přítlačné díly ve vřetenu s otočným uložením
• Lichoběžníkový závit
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• příklepový šroubovák vytváří zároveň tlak i vibrace pro 
rychlé a spolehlivé uvolnění pevně usazených spojovacích 
kuželových sedel

• nízké prostorové nároky
• zápustkově kované provedení
• s průhledítkem
• speciální nástrojářská ocel

450.0060 30 58 22 18 1,10

Univerzální stahovací zvon na kulové klouby Vibro-
Impact, 32 x 90 mm

• přítlačné díly ve vřetenu s otočným uložením
• Lichoběžníkový závit
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• příklepový šroubovák vytváří zároveň tlak i vibrace pro 
rychlé a spolehlivé uvolnění pevně usazených spojovacích 
kuželových sedel

• nízké prostorové nároky
• zápustkově kované provedení
• s průhledítkem
• speciální nástrojářská ocel

450.0061 32 90 24 25 2,51

Univerzální stahovací zvon na kulové klouby Vibro-
Impact, 39 x 58 mm

• přítlačné díly ve vřetenu s otočným uložením
• Lichoběžníkový závit
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• příklepový šroubovák vytváří zároveň tlak i vibrace pro 
rychlé a spolehlivé uvolnění pevně usazených spojovacích 
kuželových sedel

• nízké prostorové nároky
• zápustkově kované provedení
• bez průhledového okénka
• speciální nástrojářská ocel

450.0062 39 58 24 25 2,83

Univerzální stahovací zvon na kulové klouby Vibro-
Impact, 39 x 60 mm

• přítlačné díly ve vřetenu s otočným uložením
• Lichoběžníkový závit
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• příklepový šroubovák vytváří zároveň tlak i vibrace pro 
rychlé a spolehlivé uvolnění pevně usazených spojovacích 
kuželových sedel

• nízké prostorové nároky
• zápustkově kované provedení
• s průhledítkem
• speciální nástrojářská ocel

450.0066 26 39 60 39 3,80

Univerzální stahovací zvon na kulové klouby Vibro-
Impact, 42 x 98 mm

• přítlačné díly ve vřetenu s otočným uložením
• Lichoběžníkový závit
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• příklepový šroubovák vytváří zároveň tlak i vibrace pro 
rychlé a spolehlivé uvolnění pevně usazených spojovacích 
kuželových sedel

• nízké prostorové nároky
• zápustkově kované provedení
• s průhledítkem
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: např. Mercedes Actros

450.0067 42,0 98,0 105,0 144,0 60,0 90,0 3,72
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Univerzální stahovací zvon na kulové klouby Vibro-
Impact, 58 x 115 mm

• Lichoběžníkový závit
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• příklepový šroubovák vytváří zároveň tlak i vibrace pro 
rychlé a spolehlivé uvolnění pevně usazených spojovacích 
kuželových sedel

• nízké prostorové nároky
• zápustkově kované provedení
• s průhledítkem
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: např. DAF/Scania a další evropské nákladní 
vozy

450.0330 58,0 115,0 137,0 162,0 70,0 115,0 6,00

Univerzální stahovací zvon na kulové klouby Vibro-
Impact, 35 x 60 mm

• Kulička ve vřetenu s otočným uložením
• Lichoběžníkový závit
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• příklepový šroubovák vytváří zároveň tlak i vibrace pro 
rychlé a spolehlivé uvolnění pevně usazených spojovacích 
kuželových sedel

• nízké prostorové nároky
• zápustkově kované provedení
• s průhledítkem
• speciální nástrojářská ocel

450.0085 35 60 M27 x 130 24 2,52

Univerzální stahovací zvon na kulové klouby Vibro-
Impact, 32 x 40 mm

• přítlačné díly ve vřetenu s otočným uložením
• Lichoběžníkový závit
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• příklepový šroubovák vytváří zároveň tlak i vibrace pro 
rychlé a spolehlivé uvolnění pevně usazených spojovacích 
kuželových sedel

• nízké prostorové nároky
• zápustkově kované provedení
• s průhledítkem
• speciální nástrojářská ocel

460.1020 22,0 32,0 40,0 19,0 1,50

Univerzální stahovací zvon na kulové klouby Vibro-
Impact, 39 x 59 mm

• Kulička ve vřetenu s otočným uložením
• Lichoběžníkový závit
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• příklepový šroubovák vytváří zároveň tlak i vibrace pro 
rychlé a spolehlivé uvolnění pevně usazených spojovacích 
kuželových sedel

• nízké prostorové nároky
• zápustkově kované provedení
• s průhledítkem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Univerzální použití pro užitková vozidla 
3,5–8,8 t

460.0475 24,0 32,0 90,0 26,0 2,70

Univerzální stahovací zvon na kulové klouby Vibro-
Impact, 39 x 59 mm

• Kulička ve vřetenu s otočným uložením
• Lichoběžníkový závit
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• příklepový šroubovák vytváří zároveň tlak i vibrace pro 
rychlé a spolehlivé uvolnění pevně usazených spojovacích 
kuželových sedel

• nízké prostorové nároky
• zápustkově kované provedení
• bez průhledového okénka
• speciální nástrojářská ocel

460.0470 39 59 24x128 26 1,70

Univerzální stahovací zvon na kulové klouby Vibro-
Impact, 67 x 75 mm

• Lichoběžníkový závit
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• příklepový šroubovák vytváří zároveň tlak i vibrace pro 
rychlé a spolehlivé uvolnění pevně usazených spojovacích 
kuželových sedel

• nízké prostorové nároky
• zápustkově kované provedení
• s průhledítkem
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: MAN (FE410A/FE414)

460.0750 42,0 67,0 75,0 4,58
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UNIVERZÁLNÍ VYRÁŽEČE KULOVÝCH KLOUBŮ S PÁKOVÝM RAMENEM
UNKUGEAUMHA

Univerzální vyrážeč kulových kloubů

• mimořádně ploché provedení
• kované provedení
• speciální nástrojářská ocel

700.5620 18 20-37 M14 x 85 16 970

Univerzální vyrážeč kulových kloubů

• mimořádně silné provedení
• kované provedení
• speciální nástrojářská ocel

700.5625 20 20-37 M12 x 85 16 1,07

Univerzální vyrážeč kulových kloubů, dvoustupňové 
nastavení

• dvoustupňově nastavitelný vyrážeč
• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• šestihranné vřeteno s dodatečnými přítlačnými čepy
• kované provedení
• speciální nástrojářská ocel

700.5610 24 0-55 M16 x 90 20 1,05

Univerzální vyrážeč kulových kloubů

• k vytlačení kulových čepů při demontáži kulových kloubů
• kompatibilní s mnoha osobními automobily
• speciální nástrojářská ocel

670.0111 18-22 50 3,5 19 M14x1,5x48 900

Univerzální stahovák kulových kloubů

• robustní model k uvolnění hlavy řídicí tyče a ojniční hlavy
• optimální umístění díky kompaktnímu tvaru a úzkému 
vidlicovému dílu

• nastavení rozsahu upnutí pomocí středového vřetene
• speciální nástrojářská ocel

450.0070 32 75 M22 x 90 30 2,49

450.0071 45 80 M22 x 90 30 2,61

Univerzální vyrážeč kulových kloubů, čtyřstupňové 
nastavení

• čtyřstupňově nastavitelný vyrážeč
• šestihranné vřeteno s dodatečnými přítlačnými čepy
• kované provedení
• speciální nástrojářská ocel
• stupeň 1: 24 mm
• stupeň 2: 30 mm
• stupeň 3: 40 mm
• stupeň 4: 45 mm

700.5630 20 24-45 M14 x 105 18 1,50

Univerzální vyrážeč kulových kloubů, dvoustupňové 
nastavení

• dvoustupňově nastavitelný vyrážeč
• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• mimořádně velký rozsah upínání
• šestihranné vřeteno s dodatečnými přítlačnými čepy
• kované provedení
• speciální nástrojářská ocel

700.5615 18-24 23-110 M16 x 130 16 1,20

Univerzální vyrážeč kulových kloubů

• k vytlačení kulových čepů při demontáži kulových kloubů
• kompatibilní s mnoha osobními automobily a dodávkami
• vhodné také pro hliníkové podvozky
• speciální nástrojářská ocel

670.0121 24 50 3,5 17 M16x1,5x70 1,40

670.0122 24 60-80 3,5 17 M15x1,5x90 1,80

Univerzální vyrážeč kulových kloubů

• k vytlačení kulových čepů při demontáži kulových kloubů
• kompatibilní s mnoha osobními vozy + středně těžkými 
nákladními vozy

• speciální nástrojářská ocel

670.0131 36 90 10 22 G1/2"x14gx110 3,70
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Univerzální vyrážeč kulových kloubů bez hydraulického 
válce

• k vytlačení kulových čepů při demontáži kulových kloubů
• kompatibilní s mnoha osobními vozy + středně těžkými 
nákladními vozy

• pro svorníky s Ø 27,0–36,0 mm
• speciální nástrojářská ocel
• pro použití s plochým válcem 640.0140

Vřeteno

kovadlinky mm

670.0151 36 90 10 M18x1,5x120 G1/2"x14x110 22 3,50

Univerzální hydraulický vyrážeč kulových kloubů

• k vytlačení kulových čepů při demontáži kulových kloubů
• kompatibilní s mnoha osobními vozy + středně těžkými 
nákladními vozy

• pro svorníky s Ø 27,0–36,0 mm
• speciální nástrojářská ocel

670.0141 36 90 10 17 1.1/2"x16G 4,70

Univerzální vyrážeč kulových kloubů

• masivní provedení k uvolnění hlavy řídicí tyče a ojniční hlavy
• Kompatibilní s mnoha těžkými nákladními vozy, autobusy a 
nízkopodlažními autobusy

• enormní síla díky pákovému převodu
• Včetně 3 vyměnitelných tlakových špiček
• speciální nástrojářská ocel

460.1030 39,0 70,0 19,0 6,00

Univerzální stahovák kulových kloubů, mechanický

• masivní provedení k uvolnění hlavy řídicí tyče a ojniční hlavy
• enormní síla díky pákovému převodu
• speciální nástrojářská ocel

450.0051 36 70 M24x3x160 34 4,34

Univerzální hydraulický vyrážeč kulových kloubů

• masivní provedení k uvolnění hlavy řídicí tyče a ojniční hlavy
• Pro max. průměr vidlicového otvoru 36 mm 
• enormní síla díky pákovému převodu
• snížené nároky na sílu
• speciální nástrojářská ocel

450.0050 36 70 10 17 1.1/2"x16G 6,55

Univerzální hydraulický vyrážeč kulových kloubů

• masivní provedení k uvolnění hlavy řídicí tyče a ojniční hlavy
• Pro max. průměr vidlicového otvoru 40 mm
• enormní síla díky pákovému převodu
• snížené nároky na sílu
• speciální nástrojářská ocel

460.4110 40 10 17 1.1/2"x16G 7,56

Souprava univerzálních vyrážečů kulových čepů s 
výměnnými vidlicemi

• s výměnnými vidlicemi, Ø 20/22/24/27/30 mm
• k vytlačení kulových čepů při demontáži kulových kloubů
• rychlá výměna jednotlivých přítlačných vidlic pomocí systému 
pružinové zarážky

• max. vyrážecí výška: 125,0 mm
• v pevném umělohmotném kufříku

450.0970 7 dílná
Souprava univerzálních vyrážečů 
kulových čepů s výměnnými 
vidlicemi

6,00

Balení osahuje:

450.0971 Univerzální vyrážeč kulových kloubů – 
základní přístroj 2,00

450.0972 Přítlačné vřeteno 0,38

450.0973 Vidlice, Ø 20 mm 0,52

450.0974 Vidlice, Ø 22 mm 0,52

450.0975 Vidlice, Ø 24 mm 0,52

450.0976 Vidlice, Ø 27 mm 0,52

450.0977 Vidlice, Ø 30 mm 0,52

STAHOVÁKY VOLANTŮ
LENKABZ

Univerzální dvouramenný stahovák na volanty osobních 
vozidel

• vhodný pro rychlé a čisté stažení volantu bez jeho poškození
• s krátkým a dlouhým hákem a přítlačným dílem na vřeteno
• univerzální použití s podélnými drážkami ve stahovacím 
můstku

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

670.0201 90 135 2,5 M14x1,5 x 
130 17 5 3,5 11 7,5 900
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Přítlačné matice

700.1701 Tlaková matice, M10 2 x 2 x 2 x

700.1702 Tlaková matice, M12 2 x 2 x 2 x 2 x

700.1703 Tlaková matice, M14 2 x 2 x

700.1704 Tlaková matice, M16 2 x 2 x 2 x

700.1800-19 Přítlačná matice TR 20 s ložiskem, 2dílná sada 1 x

700.1800-10 Kontramatice M 10 1 x

700.1800-11 Kontramatice M 12 1 x

Stupňovité kotouče

700.1706 Stupňovitý kotouč, č. 1 1 x 1 x 1 x

700.1707 Stupňovitý kotouč, č. 2 1 x 1 x 1 x

700.1708 Stupňovitý kotouč, č. 3 1 x 1 x 1 x

700.1709 Stupňovitý kotouč, č. 4 1 x 1 x 1 x

Vřetena

700.1710 Vřeteno, M10, 350 mm 1 x 1 x 1 x

700.1711 Vřeteno, M12, 350 mm 1 x 1 x 1 x 1 x

700.1712 Vřeteno, M14, 350 mm 1 x 1 x

700.1713 Vřeteno, M16, 350 mm 1 x 1 x 1 x

700.1800-17 Vřeteno TR 20, krátké 1 x

Stupňovitá tlaková pouzdra

700.2356 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 14 mm, vnější Ø 24 mm 1 x

700.2357 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 16 mm, vnější Ø 26 mm 1 x

700.2358 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 18 mm, vnější Ø 28 mm 1 x

700.2359 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 20 mm, vnější Ø 30 mm 1 x

700.2361 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 22 mm, vnější Ø 32 mm 1 x

700.2362 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 24 mm, vnější Ø 34 mm 1 x

700.2363 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 26 mm, vnější Ø 36 mm 1 x

700.2364 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 28 mm, vnější Ø 38 mm 1 x

700.2365 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 30 mm, vnější Ø 40 mm 1 x

700.2366 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 32 mm, vnější Ø 42 mm 1 x

Přítlačné objímky

700.1714 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 34 mm, vnější Ø 44 mm 1 x 1 x

700.1715 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 36 mm, vnější Ø 46 mm 1 x

700.1716 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 38 mm, vnější Ø 48 mm 1 x

700.1717 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 40 mm, vnější Ø 50 mm 1 x

700.1718 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 42 mm, vnější Ø 52 mm 1 x 1 x

700.1719 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 44 mm, vnější Ø 54 mm 1 x 1 x

700.1720 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 46 mm, vnější Ø 56 mm 1 x 1 x

700.1721 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 48 mm, vnější Ø 58 mm 1 x

700.1722 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 50 mm, vnější Ø 60 mm 1 x

700.1723 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 52 mm, vnější Ø 62 mm 1 x 1 x

700.1724 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 54 mm, vnější Ø 64 mm 1 x

700.1725 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 56 mm, vnější Ø 66 mm 1 x

700.1726 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 58 mm, vnější Ø 68 mm 1 x

700.1727 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 60 mm, vnější Ø 70 mm 1 x

700.1728 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 62 mm, vnější Ø 72 mm 1 x

700.1729 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 64 mm, vnější Ø 74 mm 1 x 1 x

700.1730 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 66 mm, vnější Ø 76 mm 1 x

700.1731 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 68 mm, vnější Ø 78 mm 1 x

700.1732 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 70 mm, vnější Ø 80 mm 1 x 1 x

700.1733 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 72 mm, vnější Ø 82 mm 1 x 1 x

Závitová maziva

980.1090 Speciální tuk na závity, tuba 2 x

980.1085 Speciální tuk na závity, stříkačka 1 x

SOUPRAVA TLAČNÝCH A TAŽNÝCH OBJÍMEK
DRUZUHUSAETZ
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VÁHY PRO NASTAVENÍ VOLANTU
LENKEINWA

Váha pro nastavení volantu

• k rychlému a přesnému vyrovnání volantu při měření nápravy
• k optimálnímu použití při demontáži a montáži volantů
• velký upínací rozsah
• univerzální použití u osobních automobilů, dodávek a 
nákladních vozů

• hliník

515.3183 270-350 370,0 205

SOUPRAVA TLAČNÝCH A TAŽNÝCH OBJÍMEK
DRUZUHUSAETZ

Souprava stupňovitých tlakových pouzder

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, 
zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm

700.2355 22 
dílná

Souprava stupňovitých tlakových 
pouzder 8,74

Balení osahuje:

700.1701 Tlaková matice, M10 125

700.1702 Tlaková matice, M12 124

700.1706 Stupňovitý kotouč, č. 1 350

700.1707 Stupňovitý kotouč, č. 2 390

700.1708 Stupňovitý kotouč, č. 3 420

700.1709 Stupňovitý kotouč, č. 4 450

700.1710 Vřeteno, M10, 350 mm 170

700.1711 Vřeteno, M12, 350 mm 253

Balení osahuje:

700.1800-10 Kontramatice M 10 350

700.1800-11 Kontramatice M 12 350

700.1800-17 Vřeteno TR 20, krátké 350

700.1800-19 Přítlačná matice TR 20 s ložiskem, 2dílná sada 350

700.2356 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 14 mm, vnější Ø 24 mm 260

700.2357 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 16 mm, vnější Ø 26 mm 280

700.2358 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 18 mm, vnější Ø 28 mm 300

700.2359 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 20 mm, vnější Ø 30 mm 320

700.2361 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 22 mm, vnější Ø 32 mm 360

700.2362 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 24 mm, vnější Ø 34 mm 380

700.2363 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 26 mm, vnější Ø 36 mm 400

700.2364 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 28 mm, vnější Ø 38 mm 420

700.2365 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 30 mm, vnější Ø 40 mm 440

700.2366 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 32 mm, vnější Ø 42 mm 460

Souprava tlačných a tažných objímek

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, 
zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon! Nelze kombinovat s jinými systémy.

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno (ACME) M10xP1,5     60 Nm
 Vřeteno (ACME) M12xP2,0   120 Nm
 Vřeteno (ACME) M14xP2,0   150 Nm
 Vřeteno (ACME) M16xP2,5   250 Nm

700.1550 37 
dílná

Souprava tlačných a tažných 
objímek 17,00

Balení osahuje:

X

700.1550-34 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 34 mm, 
vnější Ø 44 mm 250

700.1550-36 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 36 mm, 
vnější Ø 46 mm 260

700.1550-38 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 38 mm, 
vnější Ø 48 mm 280

700.1550-40 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 40 mm, 
vnější Ø 50 mm 290

700.1550-42 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 42 mm, 
vnější Ø 52 mm 300

700.1550-44 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 44 mm, 
vnější Ø 54 mm 320

700.1550-46 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 46 mm, 
vnější Ø 56 mm 330

700.1550-48 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 48 mm, 
vnější Ø 58 mm 340

700.1550-50 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 50 mm, 
vnější Ø 60 mm 350

700.1550-52 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 52 mm, 
vnější Ø 62 mm 360

700.1550-54 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 54 mm, 
vnější Ø 64 mm 380

700.1550-56 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 56 mm, 
vnější Ø 66 mm 390

700.1550-58 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 58 mm, 
vnější Ø 68 mm 410

Balení osahuje:

X

700.1550-60 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 60 mm, 
vnější Ø 70 mm 420

700.1550-62 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 62 mm, 
vnější Ø 72 mm 430

700.1550-64 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 64 mm, 
vnější Ø 74 mm 440

700.1550-66 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 66 mm, 
vnější Ø 76 mm 460

700.1550-68 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 68 mm, 
vnější Ø 78 mm 470

700.1550-70 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 70 mm, 
vnější Ø 80 mm 480

700.1550-72 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 72 mm, 
vnější Ø 82 mm 490

700.1550-75 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 75 mm, 
vnější Ø 85 mm 500

700.1550-80 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 80 mm, 
vnější Ø 90 mm 520

700.1551 1 Vřeteno, M10x1,5 170

700.1552 1 Vřeteno, M12x2,0 200

700.1553 1 Vřeteno, M14x2,0 350

700.1554 1 Vřeteno, M16x2,5 380

700.1555 1 Přítlačný adaptér pro stupňovité 
desky, nákladní vozidla  350

700.1556 2 Stupňovitá deska, 3 otvory, strana 
A+B  350

700.1551-01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro 
vřeteno 700.1551 140

700.1551-02 1 Tlaková matice s ložiskem pro 
vřeteno 700.1551 160

700.1552-01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro 
vřeteno 700.1552 120

700.1552-02 1 Tlaková matice s ložiskem pro 
vřeteno 700.1552 160

700.1553-01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro 
vřeteno 700.1553 120

700.1553-02 1 Tlaková matice s ložiskem pro 
vřeteno 700.1553 140

700.1554-01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro 
vřeteno 700.1554 100

700.1554-02 1 Tlaková matice s ložiskem pro 
vřeteno 700.1554 140

Souprava tlačných a tažných objímek

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, 
zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno, M14x1,5, 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm

700.1760 20 
dílná

Souprava tlačných a tažných 
objímek 8,32
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Balení osahuje:

X

700.1702 2 Tlaková matice, M12 124

700.1704 2 Tlaková matice, M16 130

700.1706 1 Stupňovitý kotouč, č. 1 350

700.1707 1 Stupňovitý kotouč, č. 2 390

700.1708 1 Stupňovitý kotouč, č. 3 420

700.1709 1 Stupňovitý kotouč, č. 4 450

700.1714 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 34 mm, 
vnější Ø 44 mm 250

700.1718 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 42 mm, 
vnější Ø 52 mm 300

700.1719 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 44 mm, 
vnější Ø 54 mm 320

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 473

700.1720 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 46 mm, 
vnější Ø 56 mm 330

700.1723 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 52 mm, 
vnější Ø 62 mm 370

700.1729 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 64 mm, 
vnější Ø 74 mm 440

700.1732 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 70 mm, 
vnější Ø 80 mm 480

700.1733 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 72 mm, 
vnější Ø 82 mm 490

980.1090 2 Speciální tuk na závity, tuba 5

Souprava tlačných a tažných objímek

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, 
zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno M14x1,5 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm

700.1700 36 
dílná

Souprava tlačných a tažných 
objímek 14,80

Balení osahuje:

X

700.1701 2 Tlaková matice, M10 125

700.1702 2 Tlaková matice, M12 124

700.1703 2 Tlaková matice, M14 130

700.1704 2 Tlaková matice, M16 130

700.1706 1 Stupňovitý kotouč, č. 1 350

700.1707 1 Stupňovitý kotouč, č. 2 390

700.1708 1 Stupňovitý kotouč, č. 3 420

700.1709 1 Stupňovitý kotouč, č. 4 450

700.1714 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 34 mm, 
vnější Ø 44 mm 250

700.1715 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 36 mm, 
vnější Ø 46 mm 260

700.1716 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 38 mm, 
vnější Ø 48 mm 280

700.1717 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 40 mm, 
vnější Ø 50 mm 290

700.1718 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 42 mm, 
vnější Ø 52 mm 300

700.1719 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 44 mm, 
vnější Ø 54 mm 320

Balení osahuje:

X

700.1710 1 Vřeteno, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Vřeteno, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 473

700.1720 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 46 mm, 
vnější Ø 56 mm 330

700.1721 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 48 mm, 
vnější Ø 58 mm 340

700.1722 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 50 mm, 
vnější Ø 60 mm 350

700.1723 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 52 mm, 
vnější Ø 62 mm 370

700.1724 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 54 mm, 
vnější Ø 64 mm 380

700.1725 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 56 mm, 
vnější Ø 66 mm 390

700.1726 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 58 mm, 
vnější Ø 68 mm 410

700.1727 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 60 mm, 
vnější Ø 70 mm 420

700.1728 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 62 mm, 
vnější Ø 72 mm 430

700.1729 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 64 mm, 
vnější Ø 74 mm 440

700.1730 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 66 mm, 
vnější Ø 76 mm 460

700.1731 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 68 mm, 
vnější Ø 78 mm 470

700.1732 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 70 mm, 
vnější Ø 80 mm 480

700.1733 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 72 mm, 
vnější Ø 82 mm 490

Rozšiřující souprava tlakových a tažných pouzder, stupeň 
1

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na stavební stroje, nákladní vozy, 
komunální, zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku
• rozšiřující souprava pro 700.1700 / 700.1735

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno M14x1,5 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm
 Vřeteno TR20x4 400 Nm

700.1800 22 
dílná

Rozšiřující souprava tlakových a 
tažných pouzder, stupeň 1 16,60

Balení osahuje:

700.1800-01 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 74 mm, vnější Ø 84 mm 240

700.1800-02 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 76 mm, vnější Ø 86 mm 240

700.1800-03 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 78 mm, vnější Ø 88 mm 240

700.1800-04 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 80 mm, vnější Ø 90 mm 240

700.1800-05 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 82 mm, vnější Ø 92 mm 240

700.1800-06 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 84 mm, vnější Ø 94 mm 240

700.1800-07 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 86 mm, vnější Ø 96 mm 240

700.1800-08 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 88 mm, vnější Ø 98 mm 240

700.1800-09 Přítlačný adaptér pro stupňovité desky, 2dílná sada 350

700.1800-10 Kontramatice M 10 350

700.1800-11 Kontramatice M 12 350

700.1800-12 Kontramatice M 14 350

700.1800-13 Stupňovitý kotouč, č. 1 350

700.1800-14 Stupňovitý kotouč, č. 2 350

700.1800-15 Stupňovitý kotouč, č. 3 350

700.1800-16 Stupňovitý kotouč, č. 4 350

700.1800-17 Vřeteno TR 20, krátké 350

700.1800-18 Vřeteno TR 20, dlouhé 350

700.1800-19 Přítlačná matice TR 20 s ložiskem, 2dílná sada 350

980.1085 Speciální tuk na závity, stříkačka 22

Souprava vřeten pro soupravu tlačných a tažných 
objímek

• se 4 vřeteny pro systém tažných a tlačných objímek KS
• stoupání závitu: 1,5
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• včetně speciálního maziva na závity
• slitina chromu a molybdenu

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno, M14x1,5, 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm

700.1735 13 
dílná

Souprava vřeten pro soupravu 
tlačných a tažných objímek 2,20

Balení osahuje:

X

700.1710 1 Vřeteno, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Vřeteno, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 473

700.1701 2 Tlaková matice, M10 125

700.1702 2 Tlaková matice, M12 124

700.1703 2 Tlaková matice, M14 130

700.1704 2 Tlaková matice, M16 130

980.1085 1 Speciální tuk na závity, stříkačka 22

Rozšiřující souprava tlakových a tažných pouzder, stupeň 
2

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na stavební stroje, nákladní vozy, 
komunální, zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku
• souprava k rozšíření 700.1700 + 700.1800 / 700.1735 + 
700.1800

700.1805 14 
dílná

Rozšiřující souprava tlakových a 
tažných pouzder, stupeň 2 16,40

Balení osahuje:

700.1800-20 Přítlačná matice, velká, M16, s ložiskem 0,31

700.1800-21 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 90 mm, vnější Ø 100 mm 0,90

700.1800-22 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 92 mm, vnější Ø 102 mm 0,92

700.1800-23 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 94 mm, vnější Ø 104 mm 0,94

700.1800-24 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 96 mm, vnější Ø 106 mm 0,96

700.1800-25 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 98 mm, vnější Ø 108 mm 0,98

700.1800-26 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 100 mm, vnější Ø 110 mm 0,99

700.1800-27 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 102 mm, vnější Ø 112 mm 1,00

700.1800-28 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 104 mm, vnější Ø 114 mm 1,03

700.1800-29 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 106 mm, vnější Ø 116 mm 1,05

700.1800-30 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 108 mm, vnější Ø 118 mm 1,06

700.1800-31 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 110 mm, vnější Ø 120 mm 1,10

700.1800-32 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 112 mm, vnější Ø 122 mm 1,10



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i323

Souprava přítlačných a tažných pouzder Master

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na stavební stroje, nákladní vozy, 
komunální, zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno, M14x1,5, 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm
 Vřeteno TR20x4 400 Nm

700.1810 46 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
pouzder Master 31,20

Balení osahuje:

X

700.1701 2 Tlaková matice, M10 0,13

700.1702 2 Tlaková matice, M12 0,12

700.1703 2 Tlaková matice, M14 0,13

700.1710 1 Vřeteno, M10, 350 mm 0,17

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 0,25

700.1712 1 Vřeteno, M14, 350 mm 0,35

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 0,47

700.1800-01 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 74 mm, 
vnější Ø 84 mm 0,24

700.1800-02 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 76 mm, 
vnější Ø 86 mm 0,24

700.1800-03 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 78 mm, 
vnější Ø 88 mm 0,24

700.1800-04 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 80 mm, 
vnější Ø 90 mm 0,24

700.1800-05 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 82 mm, 
vnější Ø 92 mm 0,24

700.1800-06 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 84 mm, 
vnější Ø 94 mm 0,24

700.1800-07 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 86 mm, 
vnější Ø 96 mm 0,24

700.1800-08 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 88 mm, 
vnější Ø 98 mm 0,24

700.1800-09 2 Přítlačný adaptér pro stupňovité 
desky, 2dílná sada 0,35

700.1800-10 1 Kontramatice M 10 0,35

700.1800-11 1 Kontramatice M 12 0,35

700.1800-12 1 Kontramatice M 14 0,35

700.1800-13 1 Stupňovitý kotouč, č. 1 0,35

700.1800-14 1 Stupňovitý kotouč, č. 2 0,35

700.1800-15 1 Stupňovitý kotouč, č. 3 0,35

700.1800-16 1 Stupňovitý kotouč, č. 4 0,35

700.1800-17 1 Vřeteno TR 20, krátké 0,35

700.1800-18 1 Vřeteno TR 20, dlouhé 0,35

700.1800-19 1 Přítlačná matice TR 20 s ložiskem, 2dílná sada 0,35

700.1800-20 2 Přítlačná matice, velká, M16, s ložiskem 0,31

700.1800-21 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 90 mm, 
vnější Ø 100 mm 0,90

700.1800-22 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 92 mm, 
vnější Ø 102 mm 0,92

700.1800-23 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 94 mm, 
vnější Ø 104 mm 0,94

700.1800-24 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 96 mm, 
vnější Ø 106 mm 0,96

700.1800-25 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 98 mm, 
vnější Ø 108 mm 0,98

700.1800-26 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 100 mm, 
vnější Ø 110 mm 0,99

700.1800-27 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 102 mm, 
vnější Ø 112 mm 1,00

700.1800-28 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 104 mm, 
vnější Ø 114 mm 1,03

700.1800-29 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 106 mm, 
vnější Ø 116 mm 1,05

700.1800-30 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 108 mm, 
vnější Ø 118 mm 1,06

700.1800-31 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 110 mm, 
vnější Ø 120 mm 1,10

700.1800-32 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 112 mm, 
vnější Ø 122 mm 1,10

980.1085 1 Speciální tuk na závity, stříkačka 0,02

Speciální tuk na závity pro vysoce zatěžované stahovací 
a tlačná vřetena a čepy

• mazivo pro staticky velmi namáhané konstrukční díly, 
například pohybové šrouby

• ochrana před zvýšeným opotřebováním a zadřením
• kompletní vyplnění nerovností v povrchu, který má být 
chráněn

• uzavřený povrch, který minimalizuje tření
• a účinně chrání před korozí
• prodloužení životnosti pohybových šroubů
• zajištění bezvadné funkce dokonce i při silném zahřívání až 
do max. 1 200 °C

980.1085 Speciální tuk na závity, stříkačka 22

Speciální tuk na závity pro stahovací a tlačná vřetena

• mazivo pro staticky velmi namáhané konstrukční díly, 
například pohybové šrouby

• ochrana před zvýšeným opotřebováním a zadřením
• kompletní vyplnění nerovností v povrchu, který má být 
chráněn

• uzavřený povrch, který minimalizuje tření
• a účinně chrání před korozí
• prodloužení životnosti pohybových šroubů
• zajištění bezvadné funkce dokonce i při silném zahřívání až 
do max. 1 200 °C

980.1090 Speciální tuk na závity, tuba 5

Montážní pouzdra pro pouzdra s drážkou ložiskových 
pouzder, užitková vozidla 

• k předepnutí drážkovaných ložiskových pouzder na 
užitkových vozidlech

• z originálního rozměru na rozměr upínacího otvoru pomocí 
konického pouzdra

• praktické univerzální řešení svépomocí
• k použití s hydraulickými nebo mechanickými lisy
• vtlačení pomocí pouzdra přímo do upínacího otvoru na 
vozidle

• výběr nejběžnějších průměrů
• leštěný vnitřní povrch pro optimální kluzné vlastnosti
• robustní provedení
• malá konstrukční velikost

Použití: listové pružiny, stabilizátory, zavěšení kabin, atd.
Pozor: toto nářadí se musí kombinovat s komponentami z 
již dostupných sad (například ze sady tažných a tlačných 
objímek).
Doporučená montážní pasta: např. MOLYKOTE G-Rapid 
Plus

700.1821 58 → 55 85,0

apř. bimetalové ložiskové 
pouzdro Gi-Metall, Iveco 

Eurostar stabilizátor/
listové pružiny

1,60

700.1823 63 → 60 85,0

apř. bimetalové ložiskové 
pouzdro Gi-Metall, Iveco 

Eurostar stabilizátor/
listové pružiny

1,60

700.1825 68 → 63 85,0 např. DB Stabilisator 
Actros, Atego 1,60

700.1827 72 → 68 85,0 např. přední nápravy 
MAN 1,60

700.1829 74 → 70 85,0 např. ložiska s čepem, 
DB Actros Classic 1,60

700.1831 89 → 84 85,0 např. ložiska s čepem, 
DB Stabilisator Classic 0,50

Souprava nářadí na pouzdra s drážkou, na pouzdra s 
drážkou ložiskových pouzder

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder v oblasti závěsů 
pružin na nákladních vozidlech

• bezproblémové předepnutí drážkovaných pouzder s použitím 
upínacích bloků a vhodných polomisek pro dosažení 
montážního rozměru

• včetně hydraulického válce 12 t – zejména pro demontáž 
pevně usazených pouzder

• hydraulický válec pro univerzální použití
• dodávka bez hydraulického čerpadla
• volitelné: ruční pumpa 640.0010
• volitelné: pneumaticko-hydraulické čerpadlo 640.0020
• volitelné: elektrické hydraulické čerpadlo, 244 mm
• způsob montáže mimořádně šetrně k pouzdrům díky 
paralelně pracujícím upínacím prvkům

• zachování funkce ložiskového pouzdra
• jednoduchá manipulace a krátká doba montáže
• bezpečná práce
• vhodné k výměně pouzder přímo na vozidle

Použití:
Ø 51 mm – Volvo FM12 
Ø 60 mm – DB / Renault (430/450/460) 
Ø 68 mm – MAN-TGA (140/414/460) pružiny na předních 
nápravách ROR, SAF

460.1705 19 
dílná

Souprava nářadí na pouzdra s 
drážkou, na pouzdra s drážkou 
ložiskových pouzder

14,90

Balení osahuje:

460.1706 Hydraulický válec, 12t 6,13

460.1707 Upínací pouzdro, Ø 90x166 mm 2,60

460.1708 Opěrný kroužek (demontáž) Ø 74x20 mm 0,59

460.1709 Opěrný kroužek (demontáž) Ø 64x20 mm 0,68

460.1711 Přítlačný díl (demontáž) Ø 66x35 mm 0,29

460.1712 Přítlačný díl (demontáž) Ø 59x34 mm 0,24

460.1713 Přítlačný díl (demontáž) Ø 49x34 mm 0,19

460.1714 Kotevní blok, Ø 90x54 mm 3,08

460.1715 Souprava poloskořepin, Ø 68x54 mm 1,09

460.1716 Souprava poloskořepin, Ø 60x54 mm 1,42

460.1717 Souprava poloskořepin, Ø 51x54 mm 1,74

460.1718 Opěrné ložisko (montáž) Ø 78x35 mm 0,52

460.1719 Opěrné ložisko (montáž) Ø 78x37 mm 0,51

460.1721 Opěrné ložisko (montáž) Ø 98x36 mm 0,73

460.1722 Opěrný kroužek (montáž) Ø 108x26 mm 0,92

460.1723 Opěrný kroužek (montáž) Ø 103x26 mm 0,86

460.1724 Opěrný kroužek (montáž) Ø 108x25 mm 1,04

460.1725 Vřeteno (montáž) M16x2,0 L=280 mm 0,52

460.1726 Vřeteno (demontáž) M16x2,0 L=195mm 0,24
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Univerzální stlačovací rám s hydraulickým vřetenem

• k použití v kombinaci se soupravou tlačných a tažných 
objímek 700.1700 k vtlačení a vytlačení ložiskových pouzder, 
hydraulických ložisek, vložek, atd.

• možnost demontáže a montáže přímo na vozidle
• díky dlouhým tažným vzpěrám možnost vtlačení a vytlačení i 
obzvláště vysokých ložisek

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

700.1750 6 dílná Univerzální stlačovací rám s 
hydraulickým vřetenem 9,80

Balení osahuje:

700.1400-1 Hydraulické vřeteno, 10 t, AG 1,1/2"x16G 1,34

700.1751 Souprava univerzálního stlačovacího rámu bez hydraulického vřetene, 5dílná 8,90

DOPLŇKOVÉ SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ
HYUSTSYS

Hydraulické přítlačné vřeteno na stlačovací rámy

• ideální k doplnění stlačovacího rámu
• kompaktní provedení s vysokou tlakovou silou (10 t)
• hydraulický píst se pohybuje přímým směrem, takže 
nedochází k otírání tlakového hrotu

• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• předepnutí a nastavení do požadované polohy vnějším 
závitem na válci

• pro kontrolované a spolehlivé stáhnutí
• hydraulika se spouští páčkou nebo pomocí vnějšího 
šestihranu

• mimořádně robustní vřeteno s tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

mm

700.1400-1 AG 1.1/2“-
16 UN

92,0 260,0 10 15,0 17 1,34

Hydraulické přítlačné vřeteno na stlačovací rámy

• ideální k doplnění stlačovacího rámu
• kompaktní provedení s vysokou tlakovou silou (10 t)
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• předepnutí a nastavení do požadované polohy vnějším 
závitem na válci

• pro kontrolované a spolehlivé stáhnutí
• hydraulika se uvádí do chodu hydraulickým čerpadlem (3/8“ 
NPT)

• mimořádně robustní vřeteno s tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

700.1785 300,0 240,0 170,0 10 200,0 54,0 5,52

Souprava hydraulického válce s dutým pístem, 12 t, s 
vřetenem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 12 t

Spojovací závit: 3/8" NPT (vnitřní závit)

Píst: kované průmyslové provedení

Zdvih: 42,0 mm

700.1788 2 dílná Souprava hydraulického válce s 
dutým pístem, 12 t, s vřetenem 3,40

Balení osahuje:

700.1789 Hydraulický válec s dutým písem, 12 t 2,20

700.1787 Tažné vřeteno pro hydraulický systém 1,20

Souprava hydraulického válce s dutým pístem, 20 t, s 
vřetenem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 20 t

Spojovací závit: 3/8" NPT (vnitřní závit)

Píst: kované průmyslové provedení

Zdvih: 52,0

700.1786 2 dílná Souprava hydraulického válce s 
dutým pístem, 20 t, s vřetenem 8,80

Balení osahuje:

700.1796 Hydraulická tažná hřídel, M20 x 2,5 1,50

700.1791 Hydraulický válec s dutým pístem, 20 t 7,30

Hydraulická tažná a tlaková jednotka

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• ideální použití u užitkových vozidel
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1790 4 dílná Hydraulická tažná a tlaková jednotka 15,40

Balení osahuje:

700.1791 Hydraulický válec s dutým pístem, 20 t 7,30

700.1792 Hydraulická ruční pumpa, 700 bar 5,50

700.1793 Hydraulická hadice včetně přípojky, 2 m 1,10

700.1796 Hydraulická tažná hřídel, M20 x 2,5 1,50

Souprava vřeten pro soupravu tlačných a tažných 
objímek

• se 4 vřeteny pro systém tažných a tlačných objímek KS
• stoupání závitu: 1,5
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• včetně speciálního maziva na závity
• slitina chromu a molybdenu

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno, M14x1,5, 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm

700.1735 13 
dílná

Souprava vřeten pro soupravu 
tlačných a tažných objímek 2,20

Balení osahuje:

X

700.1710 1 Vřeteno, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Vřeteno, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 473

700.1701 2 Tlaková matice, M10 125

700.1702 2 Tlaková matice, M12 124

700.1703 2 Tlaková matice, M14 130

700.1704 2 Tlaková matice, M16 130

980.1085 1 Speciální tuk na závity, stříkačka 22
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Hydraulická ruční pumpa

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• ideální použití u užitkových vozidel
• dodávka bez tlakoměru a hydraulické hadice
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje:
Spojovací závit: 3/8" NPT (vnitřní závit)

Ruční čerpadlo: Vysokotlaké čerpadlo 700 bar

Velikost: 410 x 150 x 135

700.1792 Hydraulická ruční pumpa 5,50

Hydraulická hadice včetně přípojky, 2 m

• ideální použití u užitkových vozidel

Technické údaje:
Spojovací závit: 3/8" NPT AG x 3/8" NPT (vnější závit)

Délka: 2000 mm

700.1793 Hydraulická hadice včetně přípojky, 2 m 1,10

Manometr

• max. 700 bar
• speciální nástrojářská ocel

700.1790-2 80,0 334

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 16 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 16 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 67,0 mm

440.0005 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 16 t 5,48

Balení osahuje:

440.0001 Hydraulický válec, 16t 3,38

440.0002 Přítlačná osa, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 132 mm 0,32

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 22 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideálně vhodné pro dodávky
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 22 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0010 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 22 t 6,90

Balení osahuje:

440.0013 Hydraulický válec, 22 t 4,64

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0014 Přítlačná osa, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01
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Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 32 t

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 32 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 113,0 mm

440.0025 6 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 32 t 9,35

Balení osahuje:

440.0026 Hydraulický válec, 32 t 8,02

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0028 Límcová matice, M22 0,16

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 0,62

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava hydraulických válců s krátkým zdvihem 14 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
ložisek kol, atd.

• s nastavitelnou tlačnou tyčí
• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• určeno speciálně k použití s lisovacím třmenem a stojanem 
na lisovací práce 440.0190 a 440.0180

• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 14 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 55,0 mm

440.0015 3 dílná Souprava hydraulických válců s 
krátkým zdvihem 14 t 2,67

Balení osahuje:

440.0017 Hydraulický válec, 14 t 2,42

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• automatický zpětný chod pístu
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 45 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M27

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0480 7 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 14,92

Balení osahuje:

440.0481 Hydraulický válec, 45t 11,92

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0482 Nastavitelný přítlačný díl, M30 0,72

440.0483 Nárazové těleso, M27 0,52

440.0484 Límcová matice, M27 0,30

440.0485 Tažná tyč, M27 1,26

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava tažných tyčí, límcových matic a adaptérů

• univerzální použití
• extrémně robustní vřetena s indukčně tvrzeným závitem 
(M10–M22)

• optimálně vhodné k použití s veškerým nářadím na osobní 
automobily, dodávky a nákladní vozy s příslušnou redukcí

• ideálně vhodné pro hydraulické válce 440.0005, 440.0010 a 
440.0020

• speciální nástrojářská ocel

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat!

440.0040 13 
dílná

Souprava tažných tyčí, límcových 
matic a adaptérů 1,98

Balení osahuje:

440.0041 Tažná tyč, M10 80

440.0042 Tažná tyč, M12 180

440.0043 Tažná tyč, M14 240

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 620

440.0044 Adaptér, M22-M10 50

440.0045 Adaptér, M22-M12 50

440.0046 Adaptér, M22-M14 40

440.0047 Límcová matice, M10 20

440.0048 Límcová matice, M12 20

440.0049 Límcová matice, M14 60

440.0007 Límcová matice, M18 80

440.0028 Límcová matice, M22 160

Hydraulická ruční pumpa

• jednostupňové
• přestavovací ventil pro dopředný a zpětný chod
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• provozní tlak max. 700 bar

640.0010 3/8" - 18 NPT 585 133 119 2,62 9,00

Souprava hydraulické nožní pumpy

• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 0,75 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0060 4 dílná Souprava hydraulické nožní pumpy 7,83

Balení osahuje:

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20

440.0061 Hydraulická nožní pumpa 6,72

440.0070 Souprava těsnění 0,01
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Pneumatické hydraulické čerpadlo

• pohon stlačeným vzduchem
• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• provozní tlak max. 700 bar
• využitelný objem nádoby 2 081cm³ = 2,081 l
• čerpané množství na jeden zdvih: 
  0,8 l/min. při tlaku 200 bar 
0,1 l/min. při tlaku 700 bar

640.0020 3/8" - 18 NPT 255 130 200 11,00

Souprava pneumatického hydraulického čerpadla

• pohon stlačeným vzduchem
• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 1,4 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0055 3 dílná Souprava pneumatického 
hydraulického čerpadla 6,32

Technické údaje:

Balení osahuje:

440.0056 Pneumatické hydraulické čerpadlo 5,22

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20

Elektrické hydraulické čerpadlo

• dvoustupňové pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• využitelný objem nádoby 1 900 cm³ = 1,9 l
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• výkon motoru 0,37kW - 220/230 V - 50/60 Hz, jednofázový 
(3,2 A) 

  1. stupeň: max. 13 bar 
  2. stupeň: max. 700 bar
• čerpané množství na jeden zdvih: 
  1. stupeň: 3,31 l/min 
  2. stupeň: 0,32 l/min

640.0030 3/8" - 18 NPT 244 244 362 14,00

Manometr

• s rychlospojkou Cejn pro přímé připojení ke všem 
hydraulickým čerpadlům KS-Tools

• dobře čitelná stupnice v jednotkách psi a bar

Pozor: údaje o maximálním tlakovém rozsahu hydraulického 
válce naleznete v příslušném návodu k použití!

440.0063 Manometr 500

Hydraulická jednotka, 22t, s hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• včetně hydraulického čerpadla a manometru
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

440.0580 15 
dílná

Hydraulická jednotka, 22t, s 
hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

15,23

Balení osahuje:

440.0010 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 22 t, 10dílná 6,90

440.0060 Souprava hydraulické nožní pumpy, 4dílná 7,83

440.0063 Manometr, 150 mm 0,50

Hydraulická jednotka, 32t, s hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• včetně hydraulického čerpadla a manometru
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

440.0585 11 
dílná

Hydraulická jednotka, 32t, s 
hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

9,35

Balení osahuje:

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0060 Souprava hydraulické nožní pumpy, 4dílná 7,83

440.0063 Manometr, 150 mm 0,50

Hydraulická jednotka, 16t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9991 13 
dílná

Hydraulická jednotka, 16t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

11,80
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Balení osahuje:

440.0005 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 16t, 10dílná 5,48

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Hydraulická jednotka, 22t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9995 13 
dílná

Hydraulická jednotka, 22t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

13,22

Balení osahuje:

440.0010 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 22 t, 10dílná 6,90

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Hydraulická jednotka, 32t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9996 9 dílná
Hydraulická jednotka, 32t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

15,67

Balení osahuje:

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

UNIVERZÁLNÍ VŘETENOVÉ POHONY
UNISPIA

Souprava vřeten pro soupravu tlačných a tažných 
objímek

• se 4 vřeteny pro systém tažných a tlačných objímek KS
• stoupání závitu: 1,5
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• včetně speciálního maziva na závity
• slitina chromu a molybdenu

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno, M14x1,5, 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm

700.1735 13 
dílná

Souprava vřeten pro soupravu 
tlačných a tažných objímek 2,20

Balení osahuje:

X

700.1710 1 Vřeteno, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Vřeteno, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 473

700.1701 2 Tlaková matice, M10 125

700.1702 2 Tlaková matice, M12 124

700.1703 2 Tlaková matice, M14 130

700.1704 2 Tlaková matice, M16 130

980.1085 1 Speciální tuk na závity, stříkačka 22

Souprava mechanických vřeten

• univerzálně použitelná tažná tyč včetně límcové matice a 
přítlačného dílu

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• optimálně vhodné pro soupravy nářadí 440.0075, 440.0065, 
440.0095, 440.0100, 440.0073 a 440.0105

• speciální nástrojářská ocel

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat!

440.0035 4 dílná Souprava mechanických vřeten 1,11

Balení osahuje:

440.0031 Tažná tyč s límcovou maticí, M18, 330 mm 660

440.0032 Podložka 60

440.0033 Přítlačný kotouč, Ø 65 mm 310

440.0007 Límcová matice, M18 80

ADAPTÉRY NA SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ
ADAHYSYS

Hydraulika Klann na nářadí KS PP2

• k použití hydraulického válce Klann (17 t) s nářadím KS Tools 
s vnitřním závitem 1,1/2“

• adaptér 2,1/4“-14 UNS (závit Klann) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0038 Hydraulika Klann na nářadí KS PP2 1,08

Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Klann

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-14 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0036 Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann 200

Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro užitková 
vozidla) Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (32 t) se 
speciálním nářadím Klann (přípojka 2,3/4“-16 UNS)

• adaptér 2.1/2“ PP2 na 2.3/4“-16 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0409 Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro 
užitková vozidla) Klann 140

Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2

• k použití s hydraulickým válcem Paschke společně se 
speciálním nářadím PP2 KS Tools

• adaptér M68x2 mm (závit Paschke) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0407 Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2 1,24
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Hydraulika KS na nářadí Paschke

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Paschke

• adaptér 1,1/2“ PP2 na M68x2 mm (závit Paschke)
• speciální nástrojářská ocel

440.0408 Hydraulika KS na nářadí Paschke 330

Hydraulika KS PP2 na speciální nářadí pro užitková 
vozidla KS

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (16 a 22 t) na 
nářadí KS-Tools PP2 se závitem 2,1/2“

• adaptér 1,1/2“ PP2 na závit 2,1/2“ PP2 (velký příčník – 
program pro užitková vozidla)

• speciální nástrojářská ocel

440.0037 Hydraulika KS PP2 na speciální nářadí pro 
užitková vozidla KS 570

SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA LISOVANÉ RÁMY
HYPRSY

Souprava univerzálního stlačovacího rámu bez 
hydraulického vřetene

• k použití v kombinaci se soupravou tlačných a tažných 
objímek 700.1700 k vtlačení a vytlačení ložiskových pouzder, 
hydraulických ložisek, vložek, atd.

• možnost montáže a demontáže přímo na vozidle
• díky dlouhým tažným vzpěrám možnost vtlačení a vytlačení i 
obzvláště vysokých ložisek

• speciální nástrojářská ocel

700.1751 5 dílná Souprava univerzálního stlačovacího 
rámu bez hydraulického vřetene 8,90

Příslušenství:

700.1751-1 Spojovací vzpěra, 205 mm, k 700.1751 (1 kus) 0,71

700.1751-2 Spojovací vzpěra, 350 mm, k 700.1751 (1 kus) 1,20

Univerzální stlačovací rám s hydraulickým vřetenem

• k použití v kombinaci se soupravou tlačných a tažných 
objímek 700.1700 k vtlačení a vytlačení ložiskových pouzder, 
hydraulických ložisek, vložek, atd.

• možnost demontáže a montáže přímo na vozidle
• díky dlouhým tažným vzpěrám možnost vtlačení a vytlačení i 
obzvláště vysokých ložisek

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

700.1750 6 dílná Univerzální stlačovací rám s 
hydraulickým vřetenem 9,80

Balení osahuje:

700.1400-1 Hydraulické vřeteno, 10 t, AG 1,1/2"x16G 1,34

700.1751 Souprava univerzálního stlačovacího rámu bez hydraulického vřetene, 5dílná 8,90

Univerzální stojan na lisovací práce

• s otevřenou deskou na stojanu a adaptérovou kroužkovou 
vložkou

• ideální k výměně nosných kloubů a pouzder zadních náprav
• k použití přímo na vozidle
• vhodné na přítlačné díly nosných kloubů KS-Tools
• k použití s hydraulickým válcem
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

doporučený hydraulický válec: 14 t (440.0015), 16 t 
(440.0005), 22 t (440.0010)

440.0180 9 dílná Univerzální stojan na lisovací práce 5,62

Balení osahuje:

X

440.0176 1 Příčník, horní, s vnitřním závitem 
1,1/2" 2,04

440.0178 2 Spojovací vzpěry, 185,0 mm 0,44

440.0179 4 Šroub, M16x40 mm 0,08

440.0185 1 Vkládací kroužek 0,34

440.0204 1 Dolní příčník, jednostranně otevřený 2,04

Souprava univerzálního lisovacího nářadí

• k montáži a demontáži šroubů ložisek, pouzder a nosných 
kloubů

• adaptér a přítlačná hřídel pro použití s univerzálním stojanem 
na lisovací práce

• 24 lisovacích pouzder různých velikostí
• 61 různých vnitřních a vnějších průměrů od 30,5 do 79,7 mm
• univerzálně vhodné pro osobní automobily a dodávky
• vynikající také ke společnému použití s dílenským lisem
• speciální nástrojářská ocel

440.0300 26 
dílná

Souprava univerzálního lisovacího 
nářadí 9,67

Balení osahuje:

440.0348 Adaptérová destička 250

440.3049 Nastavitelná tlačná tyč, M24 x 90 mm 280

440.0301 Lisovací pouzdro, 40,7x42,5x35,2 mm 200

440.0302 Lisovací pouzdro, 43,7x45,5x38,2 mm 220

440.0303 Lisovací pouzdro, 46,7x48,5x41,2 mm 260

440.0304 Lisovací pouzdro, 49,7x51,5x44,2 mm 280

440.0305 Lisovací pouzdro, 52,7x54,5x47,2 mm 320

440.0306 Lisovací pouzdro, 55,7x57,5x50,2 mm 360

440.0307 Lisovací pouzdro, 58,7x69,5x53,2 mm 400

440.0308 Lisovací pouzdro, 61,7x63,5x56,2 mm 440

440.0309 Lisovací pouzdro, 65,7x67,5x60,2 mm 500

440.0310 Lisovací pouzdro, 69,7x71,5x64,2 mm 560

440.0311 Lisovací trubka, 38,7x44,7x30,5 mm 260

440.0312 Lisovací trubka, 41,7x44,7x34 mm 260

440.0313 Lisovací trubka, 44,7x44,7x37,2 mm 260

440.0314 Lisovací trubka, 47,7x55x40,2 mm 320

440.0315 Lisovací trubka, 50,7x55x43,2 mm 320

440.0316 Lisovací trubka, 53,7x55x46,2 mm 320

440.0317 Lisovací trubka, 56,7x55x49,2 mm 340

440.0318 Lisovací trubka, 59,7x70x52,2 mm 480

440.0319 Lisovací trubka, 62,7x70x55,2 mm 480

440.0320 Lisovací trubka, 65,7x70x58,2 mm 480

440.0321 Lisovací trubka, 68,7x70x61,2 mm 480

440.0322 Lisovací trubka, 71,7x70x64,2 mm 500

440.0323 Lisovací trubka, 75,7x75,7x68,2 mm 540

440.0324 Lisovací trubka, 79,7x79,7x72,2 mm 560

Rozšiřující souprava univerzálního lisovacího nářadí

• ideální sestava objímek k rozšíření soupravy lisovacího 
nářadí (440.0300)

• k použití s univerzálním stojanem na lisovací práce 
(440.0180)

• vhodné pro osobní automobily a dodávky
• 11 lisovacích kroužků různých velikostí
• vynikající také ke společnému použití s dílenským lisem
• optimální na pouzdra, ložiska a nosné klouby
• speciální nástrojářská ocel

440.0325 12 
dílná

Rozšiřující souprava univerzálního 
lisovacího nářadí 4,42
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Balení osahuje:

440.0204 Dolní příčník, jednostranně otevřený 2,04

440.0326 Lisovací kroužek, 59x70x52,2 mm 0,18

440.0327 Lisovací kroužek, 62x70x55,5 mm 0,16

440.0328 Lisovací kroužek, 65x70x58,2 mm 0,14

440.0329 Lisovací kroužek, 68x70x61,2 mm 0,12

440.0331 Lisovací kroužek, 71x90x64,2 mm 0,30

440.0332 Lisovací kroužek, 74x90x67,2 mm 0,28

440.0333 Lisovací kroužek, 77x90x70,2 mm 0,26

440.0334 Lisovací kroužek, 80x90x73,2 mm 0,24

440.0336 Lisovací kroužek, 84x90x77,2 mm 0,20

440.0337 Lisovací kroužek, 88x90x81,2 mm 0,16

440.0338 Adaptér 0,34

Lisovací třmen

• kovaný lisovací třmen k výměně nosných kloubů a kulových 
kloubů stabilizátorů

• zatížení max. 16 t
• ideální k použití s hydraulickým válcem
• optimálně vhodné k použití se soupravami nosných 
kloubů 440.0230 a 440.0240 a soupravou kulových kloubů 
stabilizátorů 440.0235

• snadná a jistá manipulace
• minimální nároky na práci
• speciální nástrojářská ocel

Doporučený hydraulický válec: 8,5 t (440.0020), 14 t 
(440.0015), 16 t (440.0005), 22 t (440.0010)

440.0190 Lisovací třmen 5,78

Držák lisovacích třmenů s kloubem

• Ideálně vhodné jako ruční držák nebo se zvedákem 
převodovek pro C-třmen

• jednoduchá manipulace a rychlá montáž pro seřízení a 
upevnění přímo na vozidle

• vhodné na zvedáky převodovek s upínacím průměrem 25, 
30 a 42 mm

• Ideálně vhodné pro lisovací třmen 440.0190

440.0700 140,0 2,77

SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA C-TŘMENY
HYCBUE

Souprava C-třmenů a adaptérů, krátké

• mimořádně robustní provedení
• hodnotné rozšíření soupravy tlačných a tažných objímek 
700.1700

• pohon volitelně mechanický nebo hydraulický
• kompatibilita s nárazovým utahovákem
• použitím lichoběžníkového šroubu a nárazového utahováku 
vzniknou maximální uvolňovací síly (efekt úderu kladivem)

• s vyjímatelnými upínači vřetene a stupňovitých desek na 
straně se třmenem

• ložisková pouzdra, objímky, vložky, atd. je možné vtlačit a 
vytlačit v namontovaném nebo demontovaném stavu

• lichoběžníkové šrouby Tr. 27 s tlakovou špičkou s kuličkovým 
ložiskem

• speciální nástrojářská ocel

700.1780 4 dílná 170,0 65,0 320,0 150,0 6,42

Balení osahuje:

700.1781 C-třmen, krátký 5,50

700.1782 Vřeteno s lichoběžníkovým závitem, Tr. 27, L=250 
mm, pohon vnějším šestihranem, 24,0 mm 0,90

700.1783 Souprava upínacích adaptérů C pro 
stupňové řemenice, 2dílná 0,02

Souprava C-třmenů a adaptérů, dlouhé

• mimořádně robustní provedení
• hodnotné rozšíření soupravy tlačných a tažných objímek 
700.1700

• pohon volitelně mechanický nebo hydraulický
• kompatibilita s nárazovým utahovákem
• použitím lichoběžníkového šroubu a nárazového utahováku 
vzniknou maximální uvolňovací síly (efekt úderu kladivem)

• s vyjímatelnými upínači vřetene a stupňovitých desek na 
straně se třmenem

• ložisková pouzdra, objímky, vložky, atd. je možné vtlačit a 
vytlačit v namontovaném nebo demontovaném stavu

• lichoběžníkové šrouby Tr. 27 s tlakovou špičkou s kuličkovým 
ložiskem

• speciální nástrojářská ocel

700.1755 5 dílná 245,0 95,0 380,0 180,0 7,82

Balení osahuje:

700.1754 Závitový adaptér, lichoběžníkový závit Tr. 27 0,60

700.1756 Třmen C 7,00

700.1757 Vřeteno s lichoběžníkovým závitem, Tr. 27, 300 
mm, pohon vnějším šestihranem, 24,0 mm 2,00

700.1758 Adaptér upnutí vřetene 0,80

700.1759 Adaptér upnutí třmenu C 0,60

Univerzální Souprava C-třmenů a adaptérů

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži šroubů ukotvení čelistí 
bubnových brzd, nosných kloubů a křížových kloubů

• mimořádně robustní provedení
• kompatibilita s nárazovým utahovákem
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• S vyjímatelnými upínači vřetene a stupňovitých desek na 
straně se třmenem

• Lichoběžníkové šrouby s tlakovou špičkou s kuličkovým 
ložiskem

• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

460.1735 9 dílná Univerzální Souprava C-třmenů a 
adaptérů 8,30

Balení osahuje:

460.1736 C-třmen s vřetenem s lichoběžníkovým 
závitem, 235,0 mm 4,33

460.1739 Pouzdro na vřeteno, 100 mm 0,43

460.1741 Pouzdro na C-třmen, 28 mm 0,21

460.1742 Pouzdro na C-třmen, 71 mm 0,35

460.1743 Pouzdro na stupňovitý kotouč, Ø 51 mm 0,15

460.1744 Pouzdro na stupňovitý kotouč, Ø 64 mm 0,22

460.1746 Pouzdro na stupňovitý kotouč, Ø 76 mm 0,29

460.1737 Stupňovitý kotouč pro vřeteno 0,79

460.1738 Stupňovitý kotouč pro C-třmen 0,61

SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA KULOVÉ KLOUBY
HYSYKU

Souprava univerzálních hydraulických vyrážečů na 
kulové klouby

• k vytlačení kulových kloubů a kulových čepů u 
• spojovacích tyčí řízení, převodovek řízení a závěsů náprav
• otočné válcové upnutí
• kompaktní provedení
• snížené nároky na sílu
• speciální nástrojářská ocel
• připojovací závit 3/8" NPT
• kompatibilní s ruční pumpou 700.1792
• kompatibilní s hydraulickou hadicí 700.1793

450.0120 6 dílná
Souprava univerzálních 
hydraulických vyrážečů na kulové 
klouby

9,57

Balení osahuje:

450.0121 Vyrážeč kulových kloubů 2,40

450.0122 Vidlicová koncovka, Ø max. 25 mm 1,35

450.0123 Vidlicová koncovka, Ø max. 33 mm 1,27

450.0124 Vidlicová koncovka, Ø max. 47 mm 1,21

450.0126 Hydraulický, plochý válec, 20 t 2,90

450.0127 Záchytný řetěz 0,44
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SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA NOSNÉ KLOUBY
HYSYTRA

Univerzální stahovák kulových kloubů

• K vytlačení čepů kulových kloubů z pák řízení, spojovacích 
tyčí řízení, stabilizátorů, atd.

• Mimořádně robustní provedení
• k použití s hydraulickým válcem
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Doporučený hydraulický válec: 8,5t (440.0020)
Oblasti použití: Transportní vozidla, nákladní vozidla a 
autobusy

440.0280 40,0 72,0 2,08

Hydraulický stahovák na hlavní páky řízení s okénkem, 
pro vozidla Scania

• K demontáži hlavní páky řízení bez jejího poškození
• Enormní povolovací síla při použití s hydraulickým válcem
• zvon s otvorem na hlavní páku řízení s velkým rozpětím
• snadná manipulace
• Včetně odnímatelné tlakové špičky
• zápustkově kované provedení

Doporučená hydraulická pumpa: 640.0020

Oblasti použití: Scania (320/340)

460.1420 3 dílná 58,0 120,0 7,20

Balení osahuje:

460.1421 Hydraulický válec, 10 t 4,30

460.1422 Stahovák hlavní páky řízení vidlice 58 mm 2,60

460.1423 Tlaková špička, Ø 38 mm 0,28

Univerzální dvouramenný stahovák s upínacím třmenem 
na kulové klouby

• upínací třmen tlačí háky pevně k sobě
• eliminace rizika sklouznutí
• Přítlačná houba se optimálně vycentruje
• mimořádně robustní vřeteno
• speciální nástrojářská ocel

460.4430 69 84 5 TR22x125 19 5 16 25 24 1,70

Vyrážeč kulových kloubů, pro vozidla Volvo

• robustní model k uvolnění hlavy řídicí tyče a ojniční hlavy
• Optimální umístění díky speciálnímu tvaru
• Lichoběžníkové vřeteno s přítlačnou kuličkou s kuličkovým 
uložením

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM12 a FH

460.3945 38 85 103,0 35,0 22x112 19 2,13

Souprava stahováků na stabilizátory, pro vozidla Volvo

• K odborné demontáži předních a zadních stabilizátorů
• pohon 19,0 mm
• Kalené vřeteno s aretací kuličkou
• nízké prostorové nároky
• Včetně řetězu pro připevnění
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Stabilizátory Volvo FM12

460.3960 3 dílná Souprava stahováků na stabilizátory, 
pro vozidla Volvo 1,81

Balení osahuje:

460.3961 Stahováky 1,37

460.3962 Lichoběžníkový šroub, M 22 0,27

460.3963 Záchytný řetěz 0,18

SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA REJDOVÉ ČEPY
HYSYACHS

Univerzální souprava k výměně rejdových čepů, 32 t

• K montáži a demontáži rejdových čepů
• V případě pevně usazených čepů lze využít rázovou funkci 
ke zvýšení síly

• Určeno k použití s hydraulickým válcem 32 t (440.0025)
• Možnost použití přímo na vozidle
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Doporučený hydraulický válec: Hydraulický válec 32 t 
440.0025

440.0675 10 
dílná

Univerzální souprava k výměně 
rejdových čepů, 32 t 18,40
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Balení osahuje:

440.0581 Lisovací třmen 8,90

440.0357 Přítlačná trubka, 130 mm 1,78

440.0582 Přítlačná trubka, 160 mm 1,20

440.0358 Přítlačná trubka, 42 mm 0,67

440.0583 Přítlačná trubka, 52 mm 0,80

440.0584 Tlakové pouzdro, 65 mm 1,10

440.0586 Adaptérová deska, 31 mm 1,40

440.0352 Tlačná tyč, Ø 31 mm, 250 mm 1,44

440.0353 Tlačná tyč, Ø 31 mm, 140 mm 0,80

440.0362 Tlačná tyč, Ø 31 mm, 50 mm 0,26

Univerzální souprava k výměně rejdových čepů, 45 t

• K montáži a demontáži rejdových čepů
• V případě pevně usazených čepů lze využít rázovou funkci 
ke zvýšení síly

• Určeno k použití s hydraulickým válcem 45 t (440.0480)
• Možnost použití přímo na vozidle
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Doporučený hydraulický válec: Hydraulický válec 45 t 
440.0480

440.0665 12 
dílná

Univerzální souprava k výměně 
rejdových čepů, 45 t 20,10

Balení osahuje:

440.0581 Lisovací třmen 8,90

440.0357 Přítlačná trubka, 130 mm 1,78

440.0582 Přítlačná trubka, 160 mm 1,20

440.0358 Přítlačná trubka, 42 mm 0,67

440.0583 Přítlačná trubka, 52 mm 0,80

440.0584 Tlakové pouzdro, 65 mm 1,10

440.0586 Adaptérová deska, 31 mm 1,40

440.0587 Tlačná tyč, M30, 140 mm 1,30

440.0588 Tlačná tyč, M30, 30 mm 0,40

440.0589 Nástavec, 100 mm 0,90

440.0591 Nástavec, 70 mm 0,60

440.0592 Nástavec, 50 mm 0,50

Rozšiřující sada pro výměnu rejdových čepů

• Rozšíření pro soupravu rejdových čepů (440.0675 a 
440.0665)

• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Přívěsy

440.0595 9 dílná Rozšiřující sada pro výměnu 
rejdových čepů 13,30

Balení osahuje:

440.0596 Nástavec, Ø 58 mm 0,70

440.0597 Nástavec, Ø 51 mm 0,91

440.0598 Nástavec, Ø 51 mm 2,60

440.0599 Tlačná deska, Ø 85 mm 0,60

440.0601 Tlačná deska, Ø 84 mm 1,00

440.0602 Opěrná noha, 596 mm 7,50

Rozšiřující sada pro výměnu rejdových čepů, pro vozidla 
Mercedes

• Rozšíření pro soupravu rejdových čepů (440.0675 a 
440.0665)

• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mercedes Actros a Atego

440.0600 6 dílná
Rozšiřující sada pro výměnu 
rejdových čepů, pro vozidla 
Mercedes

6,00

Balení osahuje:

440.0597 Nástavec, Ø 51 mm 0,91

440.0603 Tlačná tyč, M30, 137 mm 1,60

440.0598 Nástavec, Ø 51 mm 2,60

440.0604 Vodicí kroužek, Ø 54 mm 0,10

440.0260 Montážní kroužek dolního ložiska, Ø 90 mm 0,60

440.0606 Středicí díl, Ø 47,5 mm 0,20

Rozšiřující sada pro výměnu rejdových čepů, pro vozidla 
MAN

• Rozšíření pro soupravu rejdových čepů (440.0675 a 
440.0665)

• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: MAN TGA, TGS a TGX

440.0605 5 dílná Rozšiřující sada pro výměnu 
rejdových čepů, pro vozidla MAN 7,42

Balení osahuje:

440.0607 Přítlačná trubka, Ø 84 mm 3,78

440.0597 Nástavec, Ø 51 mm 0,91

440.0598 Nástavec, Ø 51 mm 2,60

440.0604 Vodicí kroužek, Ø 54 mm 0,10

Lis na rejdové čepy, 75 t, včetně soupravy pouzder

• Vhodné k rychlému vtlačení a vytlačení rejdových čepů
• Ideálně vhodné na cylindrické a konické čepy
• Nevyžaduje demontáž nápravy
• Stlačovací jednotka s otáčením v rozsahu 360°
• S možností naklonění, otáčení a nastavení výšky pro práci s 
díly na obtížně přístupných místech

• Včetně pneumatické hydraulické nožní pumpy s rychlým 
zdvihem, hydraulickým válcem, nejběžnějšími pouzdry a 
přítlačnými díly

• snadná a jistá manipulace
• Speciální a kompaktní provedení
• velká úspora nákladů a času

Technické údaje:
Kapacita: 32 t

Zdvih: 160,0 mm

Rozteč svorníků: 260 mm

Provozní tlak max: 700 bar

Objem: 1,8 l

460.3620 29 
dílná

Lis na rejdové čepy, 75 t, včetně 
soupravy pouzder 217,00

Balení osahuje:

460.3621 Stojan 74,00

460.3622 Hydraulická pumpa, 700 bar 1,02

460.3623 Hydraulický válec, 75 t 30,00

460.3624 Souprava stlačovacích rámů, 8dílná 49,00

460.3627 Souprava přídržných tyčí, dlouhé, 2dílná 2,67

460.3628 Souprava upínacích šroubů pro stlačovací 
rám, 2dílná 0,67

460.3629 Upínací adaptér pro přítlačné díly 1,15

460.3633 Přítlačný díl, vnější Ø 24 mm 0,70

460.3634 Přítlačný díl, vnější Ø 34 mm 1,00

460.3636 Přítlačný díl, vnější Ø 47 mm, krátký 0,90

460.3637 Přítlačný díl, vnější Ø 47 mm, dlouhý 1,40

460.3638 Přítlačný díl, vnější Ø 47 mm, extra dlouhý 2,10

460.3639 Pouzdro, vnitřní Ø 39,0 mm 2,50

460.3641 Pouzdro, vnitřní Ø 50,0 mm 2,00

460.3642 Pouzdro, vnitřní Ø 61,0 mm 1,50

460.3643 Pouzdro, vnitřní Ø 95,0 mm 2,90

460.3626 Souprava přídržných tyčí, krátké, 2dílná 1,80
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SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA STABILIZÁTORY
HYSYSTAB

Souprava hydraulických pouzder na spojovací tyče

• K montáži a demontáži pouzder u spojovacích tyčí zadních 
náprav

• Vhodné na přední a zadní ložiska s Ø 105 mm
• Včetně hydraulického válce 30 t
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: BPW 12 t, 16 t

460.4490 10 
dílná

Souprava hydraulických pouzder na 
spojovací tyče 71,00

Balení osahuje:

460.4491 Tlaková nádoba, 390x190x150 mm 22,50

460.4492 Hydraulický válec, 30t 3,35

460.4493 Tlakové pouzdro, 103x98 mm 4,86

460.4494 Tlaková matice, 138x35 mm 3,12

460.4495 Tlakové pouzdro, 138x30 mm 2,04

460.4496 Lisovací vidlice, Ø 90 mm 6,10

460.4497 Upínací tyč, dlouhá, 580 mm 1,68

460.4498 Pojízdný podstavec, 375x180x110 mm 7,34

460.4499 Pneumatická hydraulická pumpa, 700 bar 10,53

460.4489 Magnetické distanční držáky 0,16

Souprava pouzder na trojúhelníková ramena, pro vozidla 
DAF, Ø 70 mm

• K montáži a demontáži pouzder na trojúhelníkových 
ramenech zadních náprav

• vhodné pro přední ložisko a pro zadní ložisko s Ø 70 mm
• snadná a jistá manipulace
• společně s dílenským lisem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Trojúhelníková ramena na zadní nápravě, 
DAF

460.3925 8 dílná Souprava pouzder na trojúhelníková 
ramena, pro vozidla DAF, Ø 70 mm 11,30

Balení osahuje:

460.3926 Demontážní pouzdro s průhledovým 
okénkem, velké pouzdro 2,77

460.3927 Demontážní přítlačný díl, velké pouzdro 1,96

460.3928 Montážní přídržná tyč, velké pouzdro 1,45

460.3929 Montážní přídržný díl, velké pouzdro 0,90

460.3931 Tavný kotouč na trojúhelníková ramena 0,28

460.3932 Montážní a demontážní pouzdro s 
průhledovým okénkem, malé pouzdro 2,96

460.3933 Montážní a demontážní přítlačný díl, malé 
pouzdro 1,55

460.3934 Adaptérový kroužek 0,27

Souprava pouzder na trojúhelníková ramena, pro vozidla 
DAF, Ø 75 mm

• K montáži a demontáži pouzder na trojúhelníkových 
ramenech zadních náprav

• Vhodné pro přední ložisko a pro zadní ložisko s Ø 75 mm
• snadná a jistá manipulace
• společně s dílenským lisem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Trojúhelníková ramena na zadní nápravě, 
DAF

460.4160 8 dílná Souprava pouzder na trojúhelníková 
ramena, pro vozidla DAF, Ø 75 mm 11,44

Balení osahuje:

460.3926 Demontážní pouzdro s průhledovým 
okénkem, velké pouzdro 2,77

460.3927 Demontážní přítlačný díl, velké pouzdro 1,96

460.3928 Montážní přídržná tyč, velké pouzdro 1,45

460.3929 Montážní přídržný díl, velké pouzdro 0,90

460.3931 Tavný kotouč na trojúhelníková ramena 0,28

460.4161 Montážní a demontážní přítlačný díl, malé 
pouzdro 2,96

460.4162 Montážní přídržný díl, malé pouzdro 1,55

460.4163 Přítlačný díl pro demontáž, malé pouzdro 0,57

KOMPLETNÍ HYDRAULICKÉ SADY NA NÁPRAVY
HYACSET

Souprava nářadí Master, pro oblast užitkových vozidel

• Ideální souprava nářadí na hydrauliku pro opravny nákladních 
vozidel a autobusů

• Se soupravami hydraulických válců 8,5 t a 32 t pro univerzální 
použití

• Optimální vybavení v oblasti rejdových čepů, pouzder pružin 
a čepů ojí

• Nářadí k demontáži brzdových pák, kulových kloubů
• Ideální nářadí k montáži nábojů kol a ložisek kol v oblasti 
užitkových vozidel

• mimořádně robustní provedení
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

440.0690 52 
dílná

Souprava nářadí Master, pro oblast 
užitkových vozidel 47,26

Balení osahuje:

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0020 Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců, 8,5 t, 4dílná 2,19

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0195 Stahovák ramen brzdových pák 3,62

440.0280 Univerzální stahovák kulových kloubů 2,08

440.0340 Souprava nářadí na pojistné kroužky, 7dílná 0,77

440.0361 Přítlačná patka, Ø 155 mm, 90 mm 3,18

440.0363 Tlačná deska 0,15

440.0366 Šroub, M22x60 mm 0,26

440.0381 Přítlačná podložka, Ø 63 mm 0,49

440.0382 Přítlačná podložka, Ø 50 mm 0,32

440.0383 Přítlačná podložka, Ø 44 mm 0,18

440.0384 Přítlačná podložka, Ø 63 mm 0,18

440.0386 Přítlačná podložka, Ø 57mm 0,41

440.0406 Přítlačná podložka, Ø 59 mm 0,55

440.0675 Univerzální souprava k výměně rejdových 
čepů, 32 t, 10dílná 18,40

Souprava nářadí Master, pro oblast užitkových vozidel

• Ideální souprava nářadí na hydrauliku pro opravny nákladních 
vozidel a autobusů

• Se soupravami hydraulických válců 8,5 t a 32 t pro univerzální 
použití

• Optimální vybavení v oblasti rejdových čepů, pouzder pružin 
a čepů ojí

• Nářadí k demontáži brzdových pák, kulových kloubů
• Ideální nářadí k montáži nábojů kol a ložisek kol v oblasti 
užitkových vozidel

• mimořádně robustní provedení
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

440.0695 36 
dílná

Souprava nářadí Master, pro oblast 
užitkových vozidel 49,61
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Balení osahuje:

440.0361 Přítlačná patka, Ø 155 mm, 90 mm 3,18

440.0366 Šroub, M22x60 mm 0,26

440.0340 Souprava nářadí na pojistné kroužky, 7dílná 0,77

440.0195 Stahovák ramen brzdových pák 3,62

440.0280 Univerzální stahovák kulových kloubů 2,08

440.0020 Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců, 8,5 t, 4dílná 2,19

440.0480 Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců, 7dílná 14,92

440.0665 Univerzální souprava k výměně rejdových čepů, 45 t, 12dílná 20,10

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ NA MECHANISMY ŘÍZENÍ A PŘEVODOVKY ŘÍZENÍ
SPZLNKGSTGTR

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 4 čepy, k upevnění 
mechanismů řízení, pro vozidla DAF

• Ideální k utažení a povolení stavěcích matic se zářezy na 
mechanismech řízení

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• tenké provedení
• možné momentově přesné utažení
• speciální nástrojářská ocel

460.0610 52,0 41,0 4 5,0 78,0

Speciální dvanáctihranný klíč, pro vozidla Iveco

• Dvanáctihranný speciální klíč
• K montáži a demontáži šroubových spojení sloupků řízení
• mimořádně robustní
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Iveco 12 t, 17 t

460.3820 65 300,0 1,26

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Volvo

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• tenké provedení
• robustní provedení
• spolehlivé zachycení nápravové matice
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• vnější vyfrézovaný profil
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: nápravové matice Volvo FH, kryty VA, rejdové 
čepy (např. FM 12)

450.0245 80 100,0 17,0 55,0 1,31

Nástrčný klíč na těsnicí kroužky oleje na převodovkách 
řízení

• Ideálně vhodné k utažení a povolení matic při výměně 
těsnicích kroužků oleje na převodovkách řízení

• Zamezuje poškození
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• možné momentově přesné utažení
• speciální nástrojářská ocel

460.0755 69,0 46,0 59,0 60,0 4 1,14

Nástrčný klíč na těsnicí kroužky oleje na převodovkách 
řízení, pro vozidla Fuso

• Ideálně vhodné k utažení a povolení matic při výměně 
těsnicích kroužků oleje na převodovkách řízení

• Zamezuje poškození
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• možné momentově přesné utažení
• speciální nástrojářská ocel

460.4405 82,0 57,0 71 65,0 4 1,39

Nástrčný klíč na těsnicí kroužky oleje na převodovkách 
řízení, pro vozidla Fuso

• Ideálně vhodné k utažení a povolení matic při výměně 
těsnicích kroužků oleje na převodovkách řízení

• Zamezuje poškození
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• možné momentově přesné utažení
• speciální nástrojářská ocel

460.4410 64,0 41,0 53 65,0 4 0,97

Nástrčný klíč na těsnicí kroužky oleje na převodovkách 
řízení, pro vozidla Fuso

• Ideálně vhodné k utažení a povolení matic při výměně 
těsnicích kroužků oleje na převodovkách řízení

• Zamezuje poškození
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• možné momentově přesné utažení
• speciální nástrojářská ocel

Oblast použití: Fuso Canter 3,5 t

460.4415 60,0 38,0 19 65,0 4 0,96
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Nástrčný klíč na těsnicí kroužky oleje na převodovkách 
řízení, pro vozidla Hino

• Ideálně vhodné k utažení a povolení matic při výměně 
těsnicích kroužků oleje na převodovkách řízení

• Zamezuje poškození
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• možné momentově přesné utažení
• speciální nástrojářská ocel

460.4425 72,0 48,0 61 65,0 2 1,18

Souprava speciálních stahováků na ložiska řízení

• Ideálně vhodné k demontáži ložiska řízení při výměně 
simmeringu

• vřeteno kompatibilní s nárazovým šroubovákem
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• Lichoběžníkové šrouby s tlakovou špičkou s kuličkovým 
ložiskem

• mimořádně robustní provedení
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Oblasti použití: Scania 320 a 340, Volvo FM12 a MAN 414

460.1625 10 
dílná

Souprava speciálních stahováků na 
ložiska řízení 9,60

Balení osahuje:

460.1626 Demontážní zvon s průhledovým okénkem 3,36

460.1627 Vřeteno s lichoběžníkovým závitem Tr.30 s 
tlakovou špičkou, délka 285 mm 1,33

460.1628 Dvojice poloskořepin Scania 320, vnitřní 
Ø 71 mm 0,71

460.1629 Dvojice poloskořepin Scania 340, vnitřní 
Ø 77 mm 0,78

460.1631 Dvojice poloskořepin Volvo FM12, vnitřní 
Ø 78 mm 0,77

460.1632 Dvojice poloskořepin MAN, vnitřní Ø 80 mm 0,76

VIBRO-IMPACT
VIIMP

Pneumatické sekací kladivo Vibro-Impact

• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s ergonomickým tvarem
• univerzálně vhodné pro práce na výfucích
• s plynulou regulací počtu nárazů
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• ultralehký plášť z robustního 2K platu

Technické údaje:
Upnutí dláta: 10,2 mm

Počet nárazů: 2 200 úderů/min.

Vibrační zrychlení: < 11,55 m/s²

Hladina akustického výkonu: 100 dbA

Hladina zvukového tlaku: 100 dbA

Spotřeba vzduchu: 114 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.3881 292,0 2,17

Souprava pneumatického sekacího kladiva Vibro-Impact

• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s ergonomickým tvarem
• použití v průmyslovém prostředí
• účinné a šetrné uvolnění šroubových spojů
• s plynulou regulací počtu nárazů
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť z robustního 2K platu

515.3880 6 dílná Souprava pneumatického sekacího 
kladiva Vibro-Impact 5,70

Balení osahuje:

515.3881 Pneumatické sekací kladivo 2,17

515.3882 Držák k pneumatickému sekacímu kladivu 1,55

515.3886 Uvolňovač spojovací tyče řízení pro 
pneumatický sekáč, 110 mm 0,14

515.3887 Kladivo pneumatického sekáče, 110 mm 0,15

515.3888 Uvolňovací adaptér pro pneumatický sekáč, 130 mm 0,16

515.3889 Uvolňovací trn pro pneumatický sekáč, 100x25x12 mm 0,19

Souprava dlát Vibro-Impact

• k uvolnění zrezivělých šroubových spojů a konstrukčních částí
• vytlučení a vyražení šetrné k materiálu
• vibrace se přenášejí přímo na šroubové spoje
• nástavec na úderový trn jako geniální podpěra při každém 
stahování

• k upnutí šestihrannými a kulatými 10 mm stroji
• včetně adaptéru přítlačné desky pro vyražení ložisek, 
objímek, vložek

Pozor: použití výhradně v kombinaci s pneumatickým sekacím 
kladivem

515.3885 4 dílná Souprava dlát Vibro-Impact 774

Balení osahuje:

515.3886 Uvolňovač spojovací tyče řízení pro 
pneumatický sekáč, 110 mm 138

515.3887 Kladivo pneumatického sekáče, 110 mm 148

515.3888 Uvolňovací adaptér pro pneumatický sekáč, 130 mm 159

515.3889 Uvolňovací trn pro pneumatický sekáč, 100x25x12 mm 190

Nářadí k uvolnění spojovacích tyčí řízení Vibro-Impact

• uvolnění spojovacích tyčí řízení, šroubových kontraspojení 
nebo šroubových spojení v oblasti nápravy, atd., s použitím 
vibrací

• použití společně s pneumatickým sekacím kladivem
• speciální vibrační trn vystaví šroubové spojení, které se má 
uvolnit,

• úderovému impulsu, čímž se uvolní usazená rez a usnadní 
proces uvolnění

• adaptér pro pneumatický sekáč (10 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• speciální nástrojářská ocel

150.1608 50,0 290,0 27,0 2,36
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Uvolňovač kulových kloubů Vibro-Impact

• uvolnění kulatého kloubu s použitím vibrací
• vhodné například pro spojovací kuželová sedla u těles ložisek 
kol a příčných ramen

• adaptér pro pneumatický sekáč (10 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• speciální nástrojářská ocel

515.3884 68,0 40,0 130,0 Ø 10 mm 340

Průbojník Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3961 6,5 95

Dělicí dláto na výfuky Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzálně vhodné pro práce na výfucích
• speciálně tvarované čepele umožňují odborné oddělení 
výfukové trubky, kterou je potřeba vyměnit (vnitřní nebo 
vnější), od trubky, která zůstává, aniž by došlo k jejímu 
poškození

• otočný
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.3962 Vnitřní trubka 190

515.3963 Vnější trubka 190

Dělicí dláto na plech s pojistkou proti pootočení Power-
Power

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3964 20,0 160

Plochý sekáč s pojistkou proti pootočení Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3965 19,0 220

Půlkruhové dláto s pojistkou proti pootočení Vibro-
Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3966 26,0 210

Oddělovací vidlice Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3967 20,0 295

515.3968 24,0 375

515.3969 35,0 395

Výkonná pneumatická sekací kladiva Vibro-Impact

• neklouzavá rukojeť
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s ergonomickým tvarem
• integrovaný odvod v rukojeti
• použití v průmyslovém prostředí
• účinné a šetrné uvolnění šroubových spojů
• s plynulou regulací počtu nárazů
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť z robustního 2K platu

Technické údaje:
Upnutí dláta: 15 mm

Počet nárazů: 2500 úderů/min.

Vibrační zrychlení: 20,4 m/s²

Hladina akustického výkonu: 115 dbA

Hladina zvukového tlaku: 104 dbA

Spotřeba vzduchu: 210 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.4880 380,0 5,40

Uvolňovač spojovacích tyčí řízení Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4881 300,0 1,43
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Plochý sekáč Vibro-Impact, XL

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4882 300,0 670

Kladivová vložka Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4883 300,0 1,46

Důlkovač Vibro-Impact, XL

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4884 300,0 630

Konkávní vložka Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4885 300,0 1,42

Vyrážecí klín Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4886 235,0 20,0 550

Souprava univerzálních vytloukačů na ložiska a vložky

• univerzálně použitelné nářadí
• volitelný způsob ovládání: manuálně kladivem nebo 
dílenským lisem

• pracovní rozmezí 18,0–65,0mm
• upínací adaptér vhodný pro dva přítlačné kotouče
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1350 51 
dílná

Souprava univerzálních vytloukačů 
na ložiska a vložky 8,00

Balení osahuje:

700.1348 Upínací adaptér, 45 mm 500

700.1349 Vyrážecí trn s rýhováním, 220 mm 42

700.1351 Přítlačné kotouče, 18 mm 12

700.1352 Přítlačné kotouče, 19 mm 14

700.1353 Přítlačné kotouče, 20 mm 16

700.1354 Přítlačné kotouče, 21 mm 20

700.1355 Přítlačné kotouče, 22 mm 22

700.1356 Přítlačné kotouče, 23 mm 27

700.1357 Přítlačné kotouče, 24 mm 30

700.1358 Přítlačné kotouče, 25 mm 34

700.1359 Přítlačné kotouče, 26 mm 38

700.1360 Přítlačné kotouče, 27 mm 43

700.1361 Přítlačné kotouče, 28 mm 47

700.1362 Přítlačné kotouče, 29 mm 50

700.1363 Přítlačné kotouče, 30 mm 53

700.1364 Přítlačné kotouče, 31 mm 59

700.1365 Přítlačné kotouče, 32 mm 65

700.1366 Přítlačné kotouče, 33 mm 68

700.1367 Přítlačné kotouče, 34 mm 72

700.1368 Přítlačné kotouče, 35 mm 77

700.1369 Přítlačné kotouče, 36 mm 82

700.1370 Přítlačné kotouče, 37 mm 89

700.1371 Přítlačné kotouče, 38 mm 94

700.1372 Přítlačné kotouče, 39 mm 97

700.1373 Přítlačné kotouče, 40 mm 105

700.1374 Přítlačné kotouče, 41 mm 111

700.1375 Přítlačné kotouče, 42 mm 119

700.1376 Přítlačné kotouče, 43 mm 125

700.1377 Přítlačné kotouče, 44 mm 132

700.1378 Přítlačné kotouče, 45 mm 138

700.1379 Přítlačné kotouče, 46 mm 144

700.1380 Přítlačné kotouče, 47 mm 153

700.1381 Přítlačné kotouče, 48 mm 159

700.1382 Přítlačné kotouče, 49 mm 165

700.1383 Přítlačné kotouče, 50 mm 172

700.1384 Přítlačné kotouče, 51 mm 181

700.1385 Přítlačné kotouče, 52 mm 188

700.1386 Přítlačné kotouče, 53 mm 196

700.1387 Přítlačné kotouče, 54 mm 205

700.1388 Přítlačné kotouče, 55 mm 213

700.1389 Přítlačné kotouče, 56 mm 221

700.1390 Přítlačné kotouče, 57 mm 231

700.1391 Přítlačné kotouče, 58 mm 238

700.1392 Přítlačné kotouče, 59 mm 247

700.1393 Přítlačné kotouče, 60 mm 258

700.1394 Přítlačné kotouče, 61 mm 266

700.1395 Přítlačné kotouče, 62 mm 276

Balení osahuje:

700.1396 Přítlačné kotouče, 63 mm 284

700.1397 Přítlačné kotouče, 64 mm 294

700.1398 Přítlačné kotouče, 65 mm 305

700.1399 Podpěrné kotouče, 75 mm 500

Souprava univerzálních vytloukačů na ložiska a vložky

• K šetrnému zaražení ložiskových a radiálních těsnicích 
kroužků

• univerzálně použitelné nářadí
• volitelný způsob ovládání: manuálně kladivem nebo 
dílenským lisem

• pracovní rozmezí 70,0–150,0mm
• upínací adaptér vhodný pro dva přítlačné kotouče
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

150.9710 21 
dílná

Souprava univerzálních vytloukačů 
na ložiska a vložky 19,13

Balení osahuje:

150.9712 Upínací adaptér, 45,5 mm 0,04

150.9713 Upínací adaptér, 55 mm 0,22

150.9714 Vyrážecí trn s rýhováním, 273,0 mm 1,08

150.9715 Přítlačná deska, 70 mm 0,35

150.9716 Přítlačná deska, 75 mm 0,41

150.9717 Přítlačná deska, 80 mm 0,47

150.9718 Přítlačná deska, 85 mm 0,52

150.9719 Přítlačná deska, 90 mm 0,59

150.9720 Přítlačná deska, 95 mm 0,66

150.9721 Přítlačná deska, 100 mm 0,73

150.9722 Přítlačná deska, 105 mm 0,81

150.9723 Přítlačná deska, 110 mm 0,89

150.9724 Přítlačná deska, 115 mm 0,98

150.9725 Přítlačná deska, 120 mm 1,07

150.9726 Přítlačná deska, 125 mm 1,16

150.9727 Přítlačná deska, 130 mm 1,26

150.9728 Přítlačná deska, 135 mm 1,35

150.9729 Přítlačná deska, 140 mm 1,46

150.9730 Přítlačná deska, 145 mm 1,56

150.9731 Přítlačná deska, 150 mm 1,68

151.2603 Úhlový klíč s čepem na šrouby s vnitřním 
šestihranem, fosfátovaný, krátký, 3 mm 0,01
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ODDĚLOVACÍ A MONTÁŽNÍ VIDLICE
TRENNUMONTGAB

Oddělovací a montážní vidlice

• k rychlému uvolnění hlavy řídicí tyče a ojniční hlavy, hlavních 
pák řízení a dalších dílů řízení

• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• speciální nástrojářská ocel

Pozor: Oddělovací a montážní vidlice poškodí protiprachový 
kroužek

670.0091 18 330,0 0,90

670.0092 23 330,0 0,90

670.0093 31 330,0 1,10

670.0094 35 330,0 1,30

670.0095 45 330,0 1,50

SYSTÉMY MAZÁNÍ
SCHMSYS

Pákový mazací lis s pružnou hadicí

• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• plnicí množství 400 g
• s pružnou hadicí
• chromovaný s vysokým leskem

980.1010 57,0 370,0 1,30

Jednoruční mazací lis s tuhou plnicí trubkou

• dokonalá obsluha jednou rukou
• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• plnicí množství 400 g
• s tuhou plnicí trubkou
• chromovaný s vysokým leskem

980.1020 57,0 350,0 1,80

Obouruční mazací lis

• k práci s tuky do NLGI2
• průměr pístu pro čerpání tuku 10,0 mm
• rychlá a jednoduchá výměna patrony
• čisté a kompletní vyprázdnění patrony
• trvalá kontrola nad mírou naplnění
• ergonomická rukojeť, neklouzavá

Technické údaje:
Spojovací závit: M10 x 1,0

Provozní tlak: 400 bar

Průtlak systému (bar): 850 bar

Průtlak hlavy mazacího lisu (bar): 1200 bar

Třída NLGI: < 2

Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 2,10

Plnicí objem: 500 g

980.1021 650,0 300,0 1,06

Pneumatický mazací lis pro zdvihové dávkování maziva

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• k jednoručnímu ovládání s vyváženým, ergonomickým tvarem
• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• včetně pružné hadice a trysky
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• přívod tuku: vždy jeden zdvih na jedno stisknutí

Technické údaje:
Výstupní tlak: 260 bar

Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 1,30

Plnicí objem: 400 g

Spotřeba vzduchu: 170 l/min

Provozní tlak: 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3900 165,0 400,0 1,50

Pneumatický mazací lis pro zdvihové a trvalé dávkování 
maziva 2v1

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• k jednoručnímu ovládání s vyváženým, ergonomickým tvarem
• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• Včetně trysky a flexibilní vysokotlaké hadice
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• Regulátor pro přepínání mezi zdvihovým a trvalým 
dávkováním maziva

• Dávkování tuku: Vždy jeden zdvih při jednom stisknutí anebo 
trvale

Technické údaje:
Výstupní tlak: 331 bar

Výtlačná kapacita: 0,62 cm³/min

Plnicí objem: 450 g

Spotřeba vzduchu: 34 l/min

Provozní tlak: 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3925 177,0 420,0 1,43

Technické údaje:

Rychlospojka Quick-Lock pro mazací lisy

• Ideálně vhodné pro běžně dostupné ruční, akumulátorové a 
pneumatické mazací lisy

• Spolehlivé mazání při provádění údržby bez pevného 
přidržování

• Odpojení až do hodnoty tlaku 690 bar
• Bez spotřeby maziva při provozu pod vysokým zatížením
• Bez vystříknutí při odpojení
• Jednoduché a spolehlivé uvolnění i při vysokém tlaku díky 
použití páky

• Pro všechny běžné typy mazacích hlavic podle norem DIN 
a SAE

• S integrovaným zpětným ventilem
• Integrované těsnění pro delší životnost
• Mimořádně nízké opotřebování
• Se 4 tvrzenými čelistmi z nástrojářské oceli

980.1108 1/8"PT 74,0 38,0 100

Se 4 tvrzenými čelistmi z nástrojářské oceli

Pružná hadice s tryskou

• z pryže
• včetně čtyřčelisťové trysky
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1011 1/8"PT 300,0 60

980.1012 1/8"PT 500,0 70
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Tryska

• z kovu
• čtyřčelisťová tryska
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1013 1/8"PT 30

Nástavec na trysku

• z kovu
• včetně čtyřčelisťové trysky
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1014 1/8"PT 160,0 70

Souprava adaptérů na mazací lisy 

• pro běžně prodávané ruční, akumulátorové a pneumatické 
mazací lisy

• adaptér s posuvným pouzdrem pro pevné spojení
• rovná a zahnutá mazací hlavice
• pro mazací hlavice na tuk a olej z oceli, mosazi a jakostní 
oceli

Oblasti použití: kuželové, trychtýřovité, kuličkové a ploché 
mazací hlavice

980.1100 7 dílná Souprava adaptérů na mazací lisy  1,99

Balení osahuje:

980.1101 Nástavec na mazivo 90° 114,0 150

980.1102 Prodlužovací hadice, 300 mm 390,0 240

980.1103 Rovný nástavec 155,0 230

980.1104 Adaptér s plochým čepem 90° 135,0 160

980.1105 Pryžový mazací hrot 155,0 150

980.1106 Jehlový hrot 135,0 143

980.1107 Adaptér 360°, nastavitelný 185,0 265

Akumulátorový mazací lis, 400 ml

• příruční a ergonomické dvousložkové tělo
• pro standardní tukové patrony nebo také přímé plnění
• ideální při tuhém tuku nebo při silném protitlaku
• s pružnou plnicí hadicí 750 mm
• vyměnitelné uhlíkové kartáče
• výkonné Li-Ion baterie
• na jedno nabití baterie lze zpracovat až 15 patron
• delší životnost díky větší zatížitelnosti
• funkce rychlého nabíjení (1 hodina)
• dobíjecí stanice s automatickým vypínáním
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Provozní tlak: 420 bar / 42 MPa

Třída NLGI: < 2

Odvod tuku: 75 g / min

Kapacita zásobníku: 400 ml

Proud při chodu naprázdno: 3 A

Provozní proud: 2,0 ~ 5,5 A

Doba nabíjení: 1 h

Akumulátor: 18 V - 4,0 Ah

515.3559 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 0 0 5,40

515.3560 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 1 1 6,70

515.3561 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 2 1 7,50

TLAKOVÉ MAZNICE
SCHMNI

Tlakové maznice

• podle normy DIN 71412
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0030 110 dílná Tlakové maznice 500

60 x                       M6  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x                  M8  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x M10x1 mm/0°   / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/90° / DIN 71412

 

Tlakové maznice, metrická a palcová soustava

• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0360 70 dílná Tlakové maznice, metrická a 
palcová soustava 410

10 x                       1/8“x27,0 mm         / DIN 71412

20 x                  1/4“x28,0 mm         / DIN 71412

10 x     6x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x     8x  1,0 mm         / DIN 71412 

5 x   10x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/45°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/45° / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/90°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/90° / DIN 71412

Mobilní pneumatický mazací stroj, čerpací poměr 50:1, 
50–60 kg

• k práci s tuky do NLGI2
• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• praktická obsluha jedním člověkem
• Pro sudy 50–60 kg
• Rychlá a čistá výměna sudu
• Čisté a kompletní vyprázdnění sudu
• stacionární i mobilní použití

Technické údaje:
Třída NLGI: < 2

Výstupní tlak: 600 bar

Plnicí objem: 60000 g

Délka hadice: 4 m

Spotřeba vzduchu: 230 l/min

Provozní tlak: 5-12 bar

Spojovací závit: 1/4"PT

460.5695 600,0 600,0 1180,0 27,00
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KRYTKY KOL/MAZACÍ ČEPIČKY
RADKAPUFETTKAP

Kleště na mazací čepičky

• s rukojetí z tvrdé pryže
• ke stahování mazacích čepiček bez jejich poškození
• 2x šestistupňový kloub
• klínová huba kleští
• hlava kalená na tmavo
• speciální nástrojářská ocel

450.0210 0-100 85,0 500,0 1,20

Souprava klíčů na matice a čepičky Vario

• k montáži a demontáži matic Vario
• možné momentově přesné utažení hnacím čtyřhranem 3/4"
• spolehlivé přidržení díky upínacím šroubům a vedení 
adaptéru na základním přístroji

• maximální vzdálenost matic nebo otvorů 145 mm
• tenké provedení
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• ideálně vhodné na speciální matice a krytky
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: šestihranné matice, osmihranné matice, 
stavěcí matice se zářezy a kruhové matice.

450.0180 13 
dílná

Souprava klíčů na matice a čepičky 
Vario 3,68

Balení osahuje:

450.0181 Souprava klíčů na matice a čepičky Vario, 
chromované 2,81

450.0182 Kruhový adaptér, 6 mm, balení 2 ks, chromováno 0,04

450.0183 Kruhový adaptér, 8 mm, balení 2 ks, chromováno 0,04

450.0184 Kruhový adaptér, 10 mm, balení 2 ks, chromováno 0,04

450.0185 Čtyřhranný adaptér, 6 mm, balení 2 ks, chromováno 0,04

450.0186 Čtyřhranný adaptér, 8 mm, balení 2 ks, chromováno 0,04

450.0187 Čtyřhranný adaptér, 10 mm, balení 2 ks, chromováno 0,04

Souprava klíčů na matice a čepičky Vario, těžké 
provedení

• mimořádně těžké provedení
• k montáži a demontáži matic Vario
• možné momentově přesné utažení hnacím čtyřhranem 3/4"
• spolehlivé přidržení díky upínacím šroubům a vedení 
adaptéru na základním přístroji

• maximální vzdálenost matic nebo otvorů 145 mm
• včetně rozpínacího řetězu
• tenké provedení
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• ideálně vhodné na speciální matice a krytky
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: šestihranné matice, osmihranné matice, 
stavěcí matice se zářezy a kruhové matice.

450.0190 14 
dílná

Souprava klíčů na matice a čepičky 
Vario, těžké provedení 4,80

Balení osahuje:

450.0191 Souprava klíčů na matice a čepičky Vario, kaleno na tmavo 3,71

450.0192 Kruhový adaptér, 6 mm, balení 2 ks, kaleno na tmavo 0,47

450.0193 Kruhový adaptér, 8 mm, balení 2 ks, kaleno na tmavo 0,06

450.0194 Kruhový adaptér, 10 mm, balení 2 ks, kaleno na tmavo 0,06

450.0195 Kruhový Čtyřhranný adaptér, 6 mm, balení 2 ks, kaleno na tmavo 0,05

450.0196 Kruhový Čtyřhranný adaptér, 8 mm, balení 2 ks, kaleno na tmavo 0,05

450.0197 Kruhový Čtyřhranný adaptér, 10 mm, balení 2 ks, kaleno na tmavo 0,06

450.0198 Rozpínací řetěz 0,43

Souprava nářadí na 3D pouzdra, pro nápravy SAF, 
nápravy Mercedes DCA a HT

• Ideálně vhodné k demontáži a montáži 3D pouzder na 
nápravách SAF a Mercedes

• robustní provedení
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy SAF a Mercedes

460.4885 12 
dílná

Souprava nářadí na 3D pouzdra, 
pro nápravy SAF, nápravy Mercedes 
DCA a HT

14,52

Balení osahuje:

X

460.4886 1 Vtahovací pouzdro, vnitřní průměr 
139–159 mm 2,30

460.4887 1 Pohybový šroub, 30 x 500 mm 2,73

460.4888 1 Krycí podložka, vnější průměr 165 mm 3,40

460.4889 1 Krycí podložky 3,01

460.4890 1 Přítlačná podložka, vnější průměr 
138 mm 2,00

460.4891 1 Kontramatice, vnější průměr 138 mm 3,35

460.4892 2 Podložka, vnější průměr 55 mm, 
vnitřní průměr 30 mm 0,20

460.4893 1 Podložka, vnější průměr 74 mm, 
vnitřní průměr 30 mm 0,05

460.4894 1 Ložisko, vnitřní průměr 30 mm 0,14

460.4895 2 Čep M12x1,75 mm 0,08

Rázový klíč na zapouzdření kol, pro nápravy BPW

• k montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách BPW
• osmihran
• masivní provedení
• s úderovou hranou
• pro mimořádně obtížné montážní práce
• ruční ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4685 95 233,0 1,14

460.4690 110 240,0 1,15

Rázový klíč na zapouzdření kol, pro nápravy BPW

• k montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách BPW
• plochooválný tvar
• masivní provedení
• s úderovou hranou
• pro mimořádně obtížné montážní práce
• ruční ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4675 95 233,0 1,16

460.4680 110 240,0 1,25
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Nástrčný ořech na zapouzdření kol, nápravy BPW

• K montáži a demontáži zapouzdření kol BPW
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4946 95 115 91,0 1,88

Nástrčný ořech na zapouzdření kol, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• k montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách BPW
• osmihran
• masivní provedení
• momentově přesné utažení vnějším šestihranem
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.1325 110,0 132,0 80,0 2,64

Nástrčný ořech na čepy listových pružin, pro Scania

• K montáži a demontáži čepů listových pružin
• robustní provedení
• plochooválný tvar
• Momentově přesné utažení vnitřním čtyřhranem
• Dimenzováno pro velké povolovací a utahovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0225 28 54,0 12,0 50,0 420

Nástrčný ořech na zapouzdření kol, nápravy BPW

• k montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách BPW
• masivní provedení
• plochooválný tvar
• momentově přesné utažení vnějším šestihranem
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0208 111,0 41 132,0 90,0 2,75

Nástrčný ořech na zapouzdření kol, nápravy BPW

• k montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách BPW
• osmihran
• masivní provedení
• momentově přesné utažení vnějším šestihranem
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.0415 111,0 41 130,0 95,0 1,52

Nástrčný ořech na zapouzdření kol, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• K montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách SAF
• osmihran
• masivní provedení
• momentově přesné utažení vnějším šestihranem
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.1105 130,0 155,0 77,0 3,37

Klíč na nápravové matice a zapouzdření kol

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• spolehlivé zachycení nápravové matice
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• vnější vyfrézovaný profil
• robustní provedení
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: např. nápravové matice Volvo nebo 
protiprachové/mazací čepičky FM a FH VA (450Nm)

450.0241 115 138,0 45,0 80,0 2,53

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE
ACHSMUWRK

Kloubový klíč s ozubem a nosem

• v souladu s normou DIN 1810, tvar A
• s kloubem
• se otvorem pro zavěšení
• na stavěcí matice se zářezy
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

517.1302 19-50 3/4-2" 9,0 3,5 162,0 2,9 100

517.1303 32-76 1.1/4-3" 11,5 4,5 205,0 3,7 210

517.1304 50-120 2-4.3/4" 12,4 6,5 295,0 4,6 420

517.1305 114-158 4.1/2-6.1/4" 12,4 9,8 315,0 8,3 440

Kloubový klíč s ozubem a čepem

• v souladu s normou DIN 1810, tvar B
• s kloubem
• se otvorem pro zavěšení
• na kruhové matice s otvory po obvodu
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

517.1312 19-50 3/4-2" 9,2 4,0 165,0 4,0 110

517.1313 32-76 1.1/4-3" 11,3 5,0 210,0 4,7 220

517.1314 50-120 2-4.3/4" 12,5 6,0 295,0 5,5 420

517.1315 114-158 4.1/2-6.1/4" 12,6 8,0 320,0 7,6 440



344

Šestihranný silový nástrčný ořech, krátký

• šestihran
• podle DIN 3129 / ISO 2725-2
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.1750 50,0 74,0 54,0 74,0 26,0 1,07

515.1755 55,0 85,0 54,0 81,0 28,0 1,44

515.1760 60,0 89,0 54,0 87,0 31,0 1,78

515.1765 65,0 93,0 54,0 93,0 32,0 1,80

515.1770 70,0 98,0 54,0 99,0 35,0 2,04

515.1775 75,0 100,0 86,0 106,0 40,0 3,48

515.1780 80,0 100,0 86,0 112,0 47,0 4,10

515.1785 85,0 102,0 86,0 119,0 47,0 4,80

515.1790 90,0 107,0 86,0 124,0 47,0 5,10

515.1795 95,0 107,0 86,0 131,0 50,0 5,25

515.1891 1" 58,0 51,0 42,0 14,0 0,52

515.1892 1.1/4" 60,0 51,0 51,0 16,0 0,61

515.1893 1.7/16" 62,0 52,0 56,0 20,0 0,64

515.1894 1.1/2" 62,0 52,0 58,0 22,0 0,67

515.1895 1.5/8" 62,0 52,0 62,0 22,0 0,92

515.1896 1.13/16" 64,0 58,0 68,0 23,0 1,00

515.1897 1.7/8" 66,0 58,0 70,0 24,0 1,08

515.1898 2.1/4" 75,0 62,0 84,0 30,0 1,52

Klíč na nápravové matice, dlouhý

• vnitřní čtyřhran
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.5323 80 205,0 1,72

460.5327 100 205,0 2,12

460.5330 115 205,0 2,50

Klíč na nápravové matice, krátký

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.0050 70 95,0 70,0 40,0 1,68

460.0055 75 98,0 70,0 40,0 1,68

460.0060 80 104,0 70,0 40,0 1,84

460.0065 85 112,0 70,0 40,0 2,12

460.0070 90 116,0 70,0 40,0 2,16

460.0075 95 122,0 70,0 40,0 2,36

460.0080 100 128,0 71,0 40,0 2,50

460.0085 105 140,0 71,0 40,0 3,46

460.0090 110 147,0 71,0 40,0 3,66

460.0095 115 153,0 71,0 40,0 3,94

460.0105 120 157,0 71,0 40,0 4,02

460.0110 125 165,0 71,0 40,0 4,38

460.0115 130 170,0 71,0 40,0 4,62

460.0120 135 175,0 71,0 40,0 4,90

460.0125 140 180,0 71,0 40,0 5,20

460.0130 145 187,0 71,0 40,0 5,42

460.0135 150 195,0 71,0 40,0 5,74

460.0140 155 203,0 71,0 40,0 6,48

460.0145 160 210,0 71,0 40,0 6,80

460.0150 165 215,0 71,0 40,0 7,10

460.0155 170 220,0 71,0 40,0 7,44

460.0160 175 225,0 71,0 40,0 7,72

460.0165 180 230,0 71,0 40,0 8,10

460.0170 185 235,0 71,0 40,0 8,26

460.0175 190 243,0 71,0 40,0 8,78

460.0180 195 247,0 71,0 40,0 9,06

460.0185 200 254,0 71,0 40,0 9,50

Klíč na nápravové matice, krátký

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: SW 85, MB Actros, Scania, Rockinger, SAF, 
SW 90, Fiat Eurocargo 4x4, SW 95, MB Actros, Iveco, Fiat, 
Volvo, SW 105, DAF, Kässbohrer, Setra, Fiat, Volvo, SW110, 
Fruehauf, SW 115, DAF, Ford Transcontinental, SW 120, DAF, 
Scania, SAF, atd.

911.1085 85,0 112,0 55,0 71,0 40,0 2,08

911.1086 90,0 119,0 55,0 71,0 40,0 2,34

911.1087 95,0 126,0 55,0 71,0 40,0 2,63

911.1088 100,0 133,0 55,0 71,0 40,0 2,92

911.1090 110,0 147,0 55,0 71,0 40,0 3,56

911.1091 115,0 154,0 55,0 71,0 40,0 3,90

911.1092 120,0 160,0 55,0 71,0 40,0 4,27

Klíč na nápravové matice, krátký

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.3415 70 77,0 90,0 40,0 1,65

460.3420 75 77,0 95,0 40,0 1,70

460.3425 80 81,0 103,0 40,0 2,00

460.3430 85 72,5 104,0 40,0 1,76

460.3435 90 84,0 112,0 40,0 2,13

460.3440 95 84,0 114,0 40,0 2,03

460.3310 100 77,0 127,0 40,0 3,00

460.3315 105 84,0 127,0 40,0 2,60

460.3320 110 77,0 137,0 40,0 2,92

460.3325 115 77,0 143,0 40,0 3,20

460.3330 120 77,0 143,0 40,0 2,91

460.3335 125 77,0 153,0 40,0 3,50

460.3340 130 77,0 158,0 40,0 3,64

460.3345 135 77,0 162,0 40,0 3,84

460.3350 140 84,0 167,0 40,0 4,05

460.3355 145 84,0 172,0 40,0 4,27

460.3360 150 84,0 178,0 40,0 4,48

460.3365 155 84,0 183,0 40,0 4,57

460.3370 160 84,0 190,0 40,0 4,82

460.3375 165 84,0 194,0 40,0 4,98

460.3380 170 84,0 200,0 40,0 5,20

460.3385 175 84,0 205,0 40,0 5,42

460.3390 180 88,0 212,0 40,0 5,67

460.3395 185 84,0 216,0 40,0 5,91

460.3400 190 84,0 221,0 40,0 6,18

460.3405 195 84,0 227,0 40,0 6,40

460.3410 200 81,0 230,0 40,0 6,65

Nástrčný ořech na nápravové matice s vodicí přírubou

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• dvanáctihran
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

460.4220 80 90,0 107,0 2,70

460.4225 85 90,0 114,0 2,92

460.4230 90 90,0 119,0 3,16

460.4235 95 90,0 125,0 3,43

460.4240 100 90,0 131,0 3,67

460.4245 105 90,0 137,0 3,96

460.4250 110 90,0 142,0 4,23

460.4255 115 90,0 148,0 4,41

460.4260 120 90,0 154,0 4,81
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Klíč na nápravové matice, dlouhý

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.0005 30 45,0 90,0 40,0 0,64

460.0010 32 48,0 90,0 40,0 0,70

460.0015 33 49,0 90,0 40,0 0,72

460.0020 34 50,0 90,0 40,0 0,73

460.0025 35 51,0 90,0 40,0 0,73

460.0030 36 53,0 90,0 40,0 0,79

460.0035 38 55,0 90,0 40,0 0,83

460.0040 41 59,0 90,0 40,0 0,91

460.0045 46 64,0 90,0 40,0 1,05

Klíč na nápravové matice, krátký

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.2755 70 77,0 90,0 40,0 1,70

460.2760 75 77,0 95,0 40,0 1,80

460.2765 80 73,0 99,0 40,0 1,88

460.2770 85 73,0 104,0 40,0 1,83

460.2775 90 77,0 112,0 40,0 2,31

460.2780 95 73,0 115,0 40,0 2,39

460.2650 100 77,0 127,0 40,0 3,00

460.2655 105 77,0 132,0 40,0 2,50

460.2660 110 73,0 141,0 40,0 3,00

460.2665 115 73,0 146,0 40,0 2,94

460.2670 120 73,0 143,0 40,0 2,83

460.2675 125 77,0 153,0 40,0 3,60

460.2680 130 77,0 158,0 40,0 4,00

460.2685 135 73,0 168,0 40,0 4,75

460.2690 140 73,0 173,0 40,0 4,38

460.2695 145 73,0 178,0 40,0 4,50

460.2700 150 73,0 184,0 40,0 5,25

460.2705 155 73,0 189,0 40,0 5,38

460.2710 160 73,0 194,0 40,0 5,83

460.2715 165 73,0 199,0 40,0 6,00

460.2720 170 73,0 205,0 40,0 6,33

460.2725 175 73,0 210,0 40,0 6,50

460.2730 180 73,0 215,0 40,0 6,83

460.2735 185 73,0 221,0 40,0 9,25

460.2740 190 73,0 226,0 40,0 10,00

460.2745 195 73,0 232,0 40,0 10,00

460.2750 200 73,0 237,0 40,0 10,25

Klíč na nápravové matice, krátký

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.0205 70 95,0 71,0 40,0 1,62

460.0215 75 98,0 71,0 40,0 1,62

460.0220 80 104,0 71,0 40,0 1,78

460.0225 85 111,0 71,0 40,0 2,04

460.0230 90 116,0 71,0 40,0 2,10

460.0235 95 122,0 71,0 40,0 2,28

460.0240 100 137,0 71,0 40,0 3,18

460.0245 105 142,0 71,0 40,0 3,40

460.0250 110 148,0 71,0 40,0 3,60

460.0255 115 154,0 71,0 41,0 3,84

460.0260 120 158,0 71,0 41,0 3,96

460.0265 125 165,0 71,0 41,0 4,32

460.0270 130 170,0 71,0 41,0 4,54

460.0275 135 175,0 71,0 41,0 4,84

460.0280 140 180,0 71,0 40,0 5,12

460.0285 145 178,0 71,0 40,0 4,34

460.0290 150 195,0 71,0 41,0 5,66

460.0295 155 200,0 71,0 41,0 6,34

460.0305 160 210,0 71,0 41,0 6,74

460.0310 165 200,0 71,0 41,0 5,36

460.0315 170 220,0 71,0 41,0 7,38

460.0320 175 225,0 71,0 41,0 7,66

460.0325 180 230,0 71,0 41,0 8,02

460.0330 185 238,0 71,0 41,0 8,34

460.0335 190 245,0 71,0 41,0 8,74

460.0340 195 250,0 71,0 41,0 9,06

460.0345 200 255,0 71,0 41,0 9,44

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE BPW
ACHSMUWRKBPW

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.4933 46 155,0 0,73

460.4936 70 80,0 0,66

460.4938 85 300,0 2,90

460.4939 95 85,0 1,14

460.4940 100 80,0 0,93

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW

460.4943 46 64 64,0 0,51

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• plochooválný tvar
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4944 65 82 78,0 0,90

460.4945 80 100 78,0 1,37

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• masivní provedení
• plochooválný tvar
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

450.0204 65,0 3/4" 82,0 66,0 1,07

450.0205 80,0 3/4" 100,0 80,0 1,50
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Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• masivní provedení
• plochooválný tvar
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.4150 85 117 70,0 1,46

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: matice náprav BPW (korunové matice), 
16tunové nápravy

450.0215 85,0 3/4" 110,0 33,0 84,0 2,78

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• s hnacím šestihranem 41 mm
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW, 16 t

460.0410 120,0 142,0 95,0 1,90

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE DAF
ACHSMUWRKDAF

Klíč na nápravové matice, pro vozidla DAF

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• slitina chromu a molybdenu

Oblasti použití: Nápravové matice, DAF (CF) EURO 5

460.4190 120,0 158,0 106,0 6,20

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
DAF

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil s šesti vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Převodovky DAF CF85 (EURO 4 a EURO 5)

460.1085 74,0 91,0 55,0 66,0 6 1,10

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
DAF

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil s šesti vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Zadní náprava DAF LF45

460.3730 109,0 98,0 86,0 10,5 6 20,0 87,0 2,36

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE FUSO
ACHWEFU

Klíč na nápravové matice se 2 čepy, pro vozidla Fuso

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Se 2 vnějšími čepy, Ø 9,5 mm
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Isuzu/Fuso Canter 3,5 t

460.4450 86 2 68,0 9,5 1,35
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Klíč na nápravové matice se 2 čepy, pro vozidla Fuso

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Se 2 vnějšími čepy, Ø 9,5 mm
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Fuso Canter 3,5 t, Isuzu 7,5 t

460.4295 100 2 68,0 9,5 1,54

Klíč na nápravové matice, pro zadní nápravy Fuso

• Ovládání otočnou páčkou
• osmihran
• mimořádně dlouhé provedení
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.4385 120 142 360,0 8,55

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE HINO
ACHWEHI

Klíč na nápravové matice, pro vozidla HINO

• k montáži a demontáži nápravových matic HINO
• pro nápravy 11,9 t
• osmihran
• masivní provedení
• možné momentově přesné utažení hnacím čtyřhranem 3/4"
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0230 3/4" 105,0 125,0 85,0 2,52

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE IVECO
ACHSMUWRKIVECO

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Iveco

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• dvanáctihran
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

460.4170 85,0 83,0 58,0 2,10

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Iveco

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Zadní náprava Iveco Euro Cargo

460.5333 90 117 69,0 1,41

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Iveco

• hnací šestihran 36 mm
• šestihran
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Iveco Euro Cargo

460.1040 98,0 36 122,0 115,0 3,00

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Iveco

• hnací šestihran 36 mm
• spolehlivé zachycení nápravové matice
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• vnější vyfrézovaný profil
• robustní provedení
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Iveco Euro Cargo, atd.

450.0200 98,0 36 122,0 120,0 2,27

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Iveco

• hnací šestihran 36 mm
• dvanáctihran
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravová matice, Iveco Eurotech-Cursor

460.4165 105,0 36 128,0 116,0 2,87

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Iveco s vodicím 
nákružkem

• hnací šestihran 36 mm
• spolehlivé zachycení nápravové matice
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• vnější vyfrézovaný profil
• robustní provedení
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Iveco Eurotech-Cursor-HA, atd.

450.0203 110,0 36 133,0 116,0 2,54
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NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE MAN
ACHSMUWRKMAN

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy s vodicí 
trubkou, pro vozidla MAN

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicí trubky se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Zadní nápravy s planetovými koly MAN (5MR, 
3MR) a přední náprava (řada M: 3ME DI)

460.5340 2 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice 
se zářezy s vodicí trubkou, pro 
vozidla MAN

2,55

Balení osahuje:

460.5341 Základní tělo, Ø 76,5 mm 2,22

460.5342 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M36 x 
1,5 mm, Ø 36,5 mm 0,33

Balení osahuje:

460.5351 Základní tělo, Ø 91 mm 3,01

460.5352 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M56 x 
1,5 mm, Ø 58 mm 0,59

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
MAN

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: MAN Volkswagen2-Volkswagen4-
Volkswagen6.1-6.8

Vnější

průměr

v mm

460.5345 84,0 77,0 100,0 6 10,0 1,70

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
MAN a Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• tuhá vodicí trubka
• volitelně s převlečnou vodicí trubkou (bajonetový uzávěr)
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: zadní náprava Mercedes Atego, Vitaro 814, 
MAN, atd.

Vnější

průměr

v mm

450.0160 80,0 95,0 49,0 87,0 6 10,0 2,60

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy s vodicí 
trubkou, pro vozidla MAN

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicí trubky se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hypoidní zadní nápravy řady M MAN 
(náprava 16M- Soma, HY-0855, HY-0955, HY-1175)

460.5355 2 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice 
se zářezy s vodicí trubkou, pro 
vozidla MAN

2,38

Balení osahuje:

460.5356 Základní tělo, Ø 92 mm 1,79

460.5352 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M56 x 
1,5 mm, Ø 58 mm 0,59

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
MAN a Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• volitelně s převlečnou vodicí trubkou
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: nápravy s planetovými koly Mercedes a MAN 
10 + 13 t, hypoidní a vlečené nápravy NR 7/4, Omnibus 0305 
G + 0405 G, atd.

450.0168 95,0 115,0 111,0 101 6 6,0 2,88

Vodicí trubka pro klíč na stavěcí matice se zářezy

• praktický nástrčný systém s upínacím šroubem
• možné použití na různé klíče na stavěcí matice se zářezem 
(stavebnicový systém)

• možnost stabilní pracovní polohy
• eliminace sklouznutí klíče
• mimořádně robustní provedení
• výměna uvolněním stavěcího šroubu s vnitřním šestihranem
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

450.0150 46,0 52,0 140,0 520

450.0152 60,0 67,0 140,0 820

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
Mercedes a MAN

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• masivní provedení
• momentově přesné utažení
• speciální profil s šesti vnitřními čepy
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Poháněné nápravy Mercedes + MAN

450.0169 11,5 119,0 110,0 100,5 6 11,6 80,0 3,30

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
MAN

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• hnací šestihran 60 mm
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: přední nápravy MAN-TGA, V9-82L-01 
(kotoučové brzdy / ABS), atd.

Vnější

průměr

v mm

450.0170 101,0 110,0 80,0 93,0 6 8,0 2,60

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy s vodicí 
trubkou, pro vozidla MAN

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Šroubovací vodicí trubka
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mercedes a MAN, Atego, autobusy a 
dodávky s maticí se zářezy (A9763560026). Tato vozidla 
nevyžadují vodicí trubku: Nákladní vozidla MAN (typ H, L, 
M, N a 1) a autobusy (typ A, J, P a R) s maticí se zářezy 
(81.90620-0086)

460.5350 2 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice 
se zářezy s vodicí trubkou, pro 
vozidla MAN

3,60
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Klíč na stavěcí matice se zářezy s vodicí trubkou, MAN 
TGA

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• hnací šestihran 60 mm
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• volitelné rozšíření o vodicí trubku
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: zadní náprava MAN-TGA HY-1350 (hypoidní)

450.0175 60 160 98,0 148,0 133,0 117,0 6 11,5 4,50

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy se 2 vodicími 
trubkami, pro vozidla MAN

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicích trubek se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: MAN s vodicí trubkou Ø 66,5 mm: Hypoidní 
zadní nápravy řady F ( HY-1175, HDY-1175, HY-13110, 
HY-1180 ).  S vodicí trubkou Ø 51,5 mm: Zadní nápravy s 
planetovými koly řady F ( H7, HD7 ) a přední nápravy řady F

460.5360 3 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy se 2 vodicími trubkami, pro 
vozidla MAN

5,41

Balení osahuje:

460.5361 Základní tělo, Ø 102 mm 3,24

460.5362 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M56 x 
1,5 mm, Ø 51,5 mm 0,55

460.5363 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M56 x 
1,5 mm, Ø 66,5 mm 1,62

Klíč na stavěcí matice se zářezy bez vodicí trubky, pro 
vozidla MAN TGA

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• hnací šestihran 60 mm
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• s pevnou vodicí trubkou
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: zadní náprava MAN-TGA HY-1350 (hypoidní)

450.0176 133,0 148,0 110,0 117,0 6 11,0 3,82

Vodicí trubka pro klíč na stavěcí matice se zářezy

• praktický nástrčný systém s upínacím šroubem
• možné použití na různé klíče na stavěcí matice se zářezem 
(stavebnicový systém)

• možnost stabilní pracovní polohy
• eliminace sklouznutí klíče
• mimořádně robustní provedení
• výměna uvolněním stavěcího šroubu s vnitřním šestihranem
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

450.0152 60,0 67,0 140,0 820

Klíč na nápravové matice, krátký

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.0175 190 243,0 71,0 40,0 8,78

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE MERCEDES
ACHSMUWRKMERCEDES

Nástrčný ořech na nápravové matice, Mercedes

• hnací šestihran 36 mm
• šestihran
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravové přívěsy Mercedes, atd.

460.1035 95,0 36 118 158,0 2,93

Nástrčný ořech na nápravové matice, Mercedes

• hnací šestihran 36 mm
• dvanáctihran
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravové přívěsy Mercedes, atd.

460.0965 95,0 36 126,0 157,0 3,55

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Šestiobloučkový profil
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Návěsy kamionů, přívěsy s přední nápravou a 
přívěsy s nápravou Discos Mercedes (05.2000) s kompaktním 
uložením zvedací jednotky

460.5615 95 118 75,0 2,94

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy se 4 vodicími 
trubkami, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicích trubek se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hypoidní zadní nápravy Mercedes HL2/2, 
HL2/3, HL2/5, HL2/9, HL2/11, HL2/12, HL2/15, HL0/3, 
HL0/6, HL0/7, HL1/2 (pouze Ø 63 mm), HL1/3, HL1/8, HL1/9, 
HL2/30C

460.5370 5 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy se 4 vodicími trubkami, pro 
vozidla Mercedes

2,86
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Balení osahuje:

460.5371 Základní tělo, Ø 63 mm 0,94

460.5372 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M36 x 
1,5 mm, Ø 36 mm 0,35

460.5373 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M36 x 
1,5 mm, Ø 40,5 mm 0,54

460.5375 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M36 x 
1,5 mm, Ø 43 mm 0,66

460.5374 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M36 x 
1,5 mm, Ø 42,0 mm 0,36

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy s vodicí 
trubkou, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicí trubky se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hypoidní zadní nápravy Mercedes HL0/3, 
HL0/6, HL0/7, HL1/2 (pouze Ø 63 mm), HL1/3, HL1/8, HL1/9, 
HL2/30C

460.5625 2 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy s vodicí trubkou, pro vozidla 
Mercedes

1,30

Balení osahuje:

460.5371 Základní tělo, Ø 63 mm 0,94

460.5374 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M36 x 
1,5 mm, Ø 42,0 mm 0,36

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy se 3 vodicími 
trubkami, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicích trubek se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hypoidní zadní nápravy Mercedes HL2/2, 
HL2/3, HL2/5, HL2/9, HL2/11, HL2/12, HL2/15

460.5620 4 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy se 3 vodicími trubkami, pro 
vozidla Mercedes

2,49

Balení osahuje:

460.5371 Základní tělo, Ø 63 mm 0,94

460.5372 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M36 x 
1,5 mm, Ø 36 mm 0,35

460.5373 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M36 x 
1,5 mm, Ø 40,5 mm 0,54

460.5375 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M36 x 
1,5 mm, Ø 43 mm 0,66

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy s vodicí 
trubkou, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicí trubky se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hypoidní zadní nápravy Mercedes HL2/2, 
HL2/7, HL2/13

460.5380 2 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy s vodicí trubkou, pro vozidla 
Mercedes

1,55

Balení osahuje:

460.5374 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M36 x 
1,5 mm, Ø 42,0 mm 0,36

460.5381 Základní tělo, Ø 71,5 mm 1,55

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy se 4 vodicími 
trubkami, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicích trubek se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hypoidní zadní nápravy Mercedes HL2/14, 
KL2/16, KL4/1, HL4/16, HL4/17, HL4/23, HL4/28, HL4/29, 
HL4/30, HL4/4, HL4/8, HD4/6G, HO4/2, HO4/18, NR4/4 a 
paloidní přední nápravy AL3/1, AL3/2, AL3/4, AL3/7, AL3/8

460.5385 5 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy se 4 vodicími trubkami, pro 
vozidla Mercedes

3,24

Balení osahuje:

460.5386 Základní tělo, Ø 75 mm 1,48

460.5388 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M48 x 
1,5 mm, Ø 44 mm 0,45

460.5387 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M48 x 
1,5 mm, Ø 43 mm 0,54

460.5389 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M48 x 
1,5 mm, Ø 48 mm 0,24

460.5390 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M48 x 
1,5 mm, Ø 51 mm 0,53

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy s vodicí 
trubkou, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicí trubky se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Paloidní přední nápravy Mercedes AL3/1, 
AL3/2, AL3/4, AL3/7, AL3/8

460.5630 2 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy s vodicí trubkou, pro vozidla 
Mercedes

1,93

Balení osahuje:

460.5386 Základní tělo, Ø 75 mm 1,48

460.5388 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M48 x 
1,5 mm, Ø 44 mm 0,45

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy se 3 vodicími 
trubkami, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicích trubek se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hypoidní zadní nápravy Mercedes HL2/14, 
KL2/16, KL4/1, HL4/16, HL4/17, HL4/23, HL4/28, HL4/29, 
HL4/30, HL4/4, HL4/8, HD4/6G, HO4/2, HO4/18, NR4/4

460.5635 4 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy se 3 vodicími trubkami, pro 
vozidla Mercedes

2,79

Balení osahuje:

460.5411 Základní tělo, Ø 100 mm 3,07

460.5412 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M56 x 
1,5 mm, Ø 59 mm 0,63

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
MAN a Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• tuhá vodicí trubka
• volitelně s převlečnou vodicí trubkou (bajonetový uzávěr)
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: zadní náprava Mercedes Atego, Vitaro 814, 
MAN, atd.

Vnější

průměr

v mm

450.0160 80,0 95,0 49,0 87,0 6 10,0 2,60
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Přesuvná vodicí trubka 

• praktický nástrčný systém s bajonetovým uzávěrem
• možné použití na klíče na stavěcí matice se zářezem 
450.0160

• možnost stabilní pracovní polohy
• eliminace sklouznutí klíče
• mimořádně robustní provedení
• výměna otočením bajonetového uzávěr
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

450.0161 57,0 49,0 130,0 800

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy s vodicí 
trubkou, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicí trubky se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hypoidní nápravy Mercedes HO4/10, 
HO4/10DL, HO4/11DL, HO5/3, HO5/4, HO5/8, HD4/21G, 
HD4/2G, HD4/22, HD5/3, HL5/2, HL5/6

460.5395 2 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy s vodicí trubkou, pro vozidla 
Mercedes

3,02

Balení osahuje:

460.5396 Základní tělo, Ø 88 mm 2,49

460.5397 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M56 x 
1,5 mm, Ø 57 mm 0,52

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.1075 110,0 96,0 86,0 82,0 6 11,0 2,62

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, s vodicí 
trubkou, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• tuhá vodicí trubka
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: zvedací nápravy Mercedes (2640)

460.1070 115,0 100,0 91,0 46,0 82,0 142,0 6 11,0 3,30

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, s vodicí 
trubkou, pro nápravy přívěsů Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• tuhá vodicí trubka
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy přívěsů Mercedes TZ5/2

460.3790 100,0 82,0 92,0 47,0 142,0 230,0 6 9,8 2,82

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy s vodicí 
trubkou, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicí trubky se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hypoidní nápravy Mercedes HO 5/5

460.5645 2 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy s vodicí trubkou, pro vozidla 
Mercedes

3,70

Balení osahuje:

460.5411 Základní tělo, Ø 100 mm 3,07

460.5412 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M56 x 
1,5 mm, Ø 59 mm 0,63

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

460.5415 126,0 101,0 100,0 6 7,5 5,37

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
Mercedes a MAN

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• masivní provedení
• momentově přesné utažení
• speciální profil s šesti vnitřními čepy
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Poháněné nápravy Mercedes + MAN

450.0169 11,5 119,0 110,0 100,5 6 11,6 80,0 3,30
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Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
MAN a Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• volitelně s převlečnou vodicí trubkou
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: nápravy s planetovými koly Mercedes a MAN 
10 + 13 t, hypoidní a vlečené nápravy NR 7/4, Omnibus 0305 
G + 0405 G, atd.

450.0168 95,0 115,0 111,0 101 6 6,0 2,88

Vodicí trubka pro klíč na stavěcí matice se zářezy

• praktický nástrčný systém s upínacím šroubem
• možné použití na různé klíče na stavěcí matice se zářezem 
(stavebnicový systém)

• možnost stabilní pracovní polohy
• eliminace sklouznutí klíče
• mimořádně robustní provedení
• výměna uvolněním stavěcího šroubu s vnitřním šestihranem
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

450.0150 46,0 52,0 140,0 520

450.0152 60,0 67,0 140,0 820

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy se 3 vodicími 
trubkami, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicích trubek se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Zadní nápravy s planetovými koly Mercedes 
(evropské nápravy) 10 t + 13 t: Přední nápravy s planetovými 
koly HL7/1, HL7/2, HL7/18, HO7/8, HO7/9, HL7/0, HL7/015, 
HL7/021, HL7/3, HD7/2,HD7/19DG, HD7/016DG, 7 t: AL7/1

U náprav s planetovými koly / vlečených náprav NR7/4 lze 
základní těleso použít bez vodicí trubky.

460.5420 4 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy se 3 vodicími trubkami, pro 
vozidla Mercedes

4,54

Balení osahuje:

460.5390 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M48 x 
1,5 mm, Ø 51 mm 0,53

460.5421 Základní tělo, Ø 105,5 mm 2,38

460.5422 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M48 x 
1,5 mm, Ø 50 mm 0,71

460.5423 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M48 x 
1,5 mm, Ø 53 mm 0,92

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• tuhá vodicí trubka
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: zadní náprava Mercedes Actros, HL/HL 8 
(hypoidní), atd.

Vnější

průměr

v mm

450.0167 105,0 125,0 182,0 115,0 6 10,0 2,60

Souprava klíčů na stavěcí matice se zářezy se 2 vodicími 
trubkami, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• Včetně vodicích trubek se závitem
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Zadní náprava Mercedes 749.0, vlečené 
nápravy s vahadlovým uložením NS4/2, NS4/10 a nápravy s 
pastorkem HL6/1, HL6/2, HL6/3, HD6/3

460.5425 3 dílná
Souprava klíčů na stavěcí matice se 
zářezy se 2 vodicími trubkami, pro 
vozidla Mercedes

7,04

Balení osahuje:

460.5426 Základní tělo, Ø 113 mm 5,61

460.5427 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M56 x 
1,5 mm, Ø 55 mm 0,52

460.5428 Vodicí trubka s připojovacím závitem, M56 x 
1,5 mm, Ø 63 mm 0,91

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
Mercedes

• Ideálně vhodné k povolení zadních matic na diferenciálech
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• masivní provedení
• momentově přesné utažení
• speciální profil s šesti vnitřními čepy
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.0870 126,0 135,0 103,0 102,0 6 8,7 4,16

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, s vodicí 
trubkou, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• tuhá vodicí trubka
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: poháněné nápravy Mercedes (2640)

460.1065 145,0 125,0 116,0 64,0 84,0 145,0 6 11,0 4,78
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Klíč na stavěcí matice se zářezy, na matice zadních 
náprav vozidel Mercedes

• hnací šestihran 32,0 mm
• k odborné montáži a demontáži matic zadních náprav
• vysoká přesnost
• robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• hnací trubka Ø 35 mm
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mercedes Citaro

Vnější

průměr

v mm

450.0251 122,0 139,0 310,0 123,5 6 10,4 3,87

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Mercedes

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravové matice na zadních nápravách, 
Mercedes 2636, 2640, 414 (2006–2016)

460.4205 107,0 121,0 98,0 82,0 12,0 6 2,74

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE RENAULT
ACHWERE

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Volvo a Renault

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• mimořádně vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.5450 77 94,5 101,5 1,59

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Renault

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.5445 77 200,0 1,72

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Renault a Iveco

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.5455 80 100 137,5 2,21

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE SAF
ACHSMUWRKSAF

Klíč na nápravové matice, nápravy SAF

• hnací šestihran 32,0 mm
• šestihran
• mimořádně vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy přívěsů SAF

460.4790 85,0 32 140 102,0 1,70

Klíč na nápravové matice, nápravy SAF

• hnací šestihran 36 mm
• spolehlivé zachycení nápravové matice
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• vnější vyfrézovaný profil
• robustní provedení
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: nápravy přívěsů SAF

450.0201 85,0 36 118,0 82,0 1,40

Klíč na nápravové matice, nápravy SAF

• hnací šestihran 36 mm
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.5430 85 36 118 82,0 1,70

Klíč na nápravové matice, nápravy SAF

• spolehlivé zachycení nápravové matice
• robustní provedení
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• ideální použití při opravách brzd
• předutažení klíčem SW 32 mm momentem 150 Nm
• úhel otočení 20–30° s klíčem SW 46
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: nápravy SAF Euro, atd.

450.0110 140,0 32 100,0 2,27
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Souprava stahováků na náboje kol, pro nápravy SAF

• Pro průměr roztečné kružnice 140 mm
• robustní provedení
• Pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – pohon 32 mm
• speciální nástrojářská ocel

460.4705 2 dílná Souprava stahováků na náboje kol, 
pro nápravy SAF 2,10

Balení osahuje:

460.4707 Stahovák na náboje kol, pro roztečnou 
kružnici s Ø 140 mm 1,71

460.4706 Pohybový šroub, M22x134 mm 0,39

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE SCANIA
ACHSMUWRKSCANIA

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Scania

• K montáži a demontáži nápravových matic Scania
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Přední náprava Scania (např. 124L / 144L), 
konstrukční řada 4 od roku výroby 1996 pro vozidla od 16 t, 
montáž a demontáž nápravových matic z brzdového kotouče

450.0221 80 98,0 25,0 75,0 1,67

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Scania

• K montáži a demontáži nápravových matic Scania
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravové matice na předních nápravách 
Scania a Fuso

460.1365 80,0 103,0 94,0 1,72

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Scania

• s hnacím šestihranem 41,0 mm
• osmihran
• spolehlivé zachycení nápravové matice
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• vnější vyfrézovaný profil
• robustní provedení
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: přední náprava Scania (např. 124L / 144L), 
konstrukční řada 4 od roku výroby 1996 pro vozidla od 16 t, 
montáž a demontáž nápravových matic z brzdového kotouče

450.0220 80 41 105,0 25,0 98,0 1,75

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Scania, York a Fuso

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania, York a Fuso, 10,5 t

460.0425 95,0 117,0 82,0 44,0 1,60

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Scania

• K montáži a demontáži nápravových matic Scania
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: zadní náprava Scania, montáž a demontáž 
nápravových matic

460.1370 100,0 123,0 84,0 2,70

Klíč na stavěcí matice se zářezy s 4 čepy, pro vozidla 
Scania

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Stavěcí matice se zářezy Scania 1338267

460.1745 87,0 76,0 70,0 4 6,5 145,0 1,48
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Klíč na stavěcí matice se zářezy s 8 čepy, pro vozidla 
Scania

• čtyřhranný pohon 3/4“ podle normy DIN 3121/ISO 1174
• speciální profil s osmi vnějšími čepy
• spolehlivé zachycení nápravové matice
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• vnější vyfrézovaný profil
• robustní provedení
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania 420 (nápravy těžkých sklápěčů); 
montáž a demontáž upínacích matic na ložiscích náprav

450.0236 119,0 90,0 103,0 8 9,5 75,0 100,0 2,70

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE VOLVO
ACHSMUWRKVOLVO

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Volvo a Renault

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• mimořádně vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.5450 77 94,5 101,5 1,59

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Volvo

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• tenké provedení
• robustní provedení
• spolehlivé zachycení nápravové matice
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• vnější vyfrézovaný profil
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: nápravové matice Volvo FH, kryty VA, rejdové 
čepy (např. FM 12)

450.0245 80 100,0 17,0 55,0 1,31

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Volvo

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.5435 95 118 175,5 3,59

Klíč na nápravové matice s vodicí trubkou, pro vozidla 
Volvo

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• mimořádně dlouhé provedení
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.0680 105,0 135,0 60,0 355,0 40,0 3,70

Klíč na nápravové matice s vodicí trubkou, pro vozidla 
Volvo

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• mimořádně dlouhé provedení
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Zadní nápravy FH, Volvo

460.1415 95,0 125,0 60,0 350,0 40,0 3,70

Klíč na nápravové matice a zapouzdření kol

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• spolehlivé zachycení nápravové matice
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• vnější vyfrézovaný profil
• robustní provedení
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: např. nápravové matice Volvo nebo 
protiprachové/mazací čepičky FM a FH VA (450Nm)

450.0241 115 138,0 45,0 80,0 2,53

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE, SETRA A KÄSSBOHRER
ACHWESEK

Klíč na nápravové matice, pro vozidla Setra a Kässbohrer

• hnací šestihran 36 mm
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.5440 105 36 400,0 1,72

NÁŘADÍ NA NÁPRAVOVÉ MATICE ROR
ACHWEROR

Klíč na nápravové matice, pro vozidla ROR

• k montáži a demontáži nápravových matic ROR
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.1015 83,0 102,0 75,0 1,35
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Přítlačné matice

700.1701 Tlaková matice, M10 2 x 2 x 2 x

700.1702 Tlaková matice, M12 2 x 2 x 2 x 2 x

700.1703 Tlaková matice, M14 2 x 2 x

700.1704 Tlaková matice, M16 2 x 2 x 2 x

700.1800-19 Přítlačná matice TR 20 s ložiskem, 2dílná sada 1 x

700.1800-10 Kontramatice M 10 1 x

700.1800-11 Kontramatice M 12 1 x

Stupňovité kotouče

700.1706 Stupňovitý kotouč, č. 1 1 x 1 x 1 x

700.1707 Stupňovitý kotouč, č. 2 1 x 1 x 1 x

700.1708 Stupňovitý kotouč, č. 3 1 x 1 x 1 x

700.1709 Stupňovitý kotouč, č. 4 1 x 1 x 1 x

Vřetena

700.1710 Vřeteno, M10, 350 mm 1 x 1 x 1 x

700.1711 Vřeteno, M12, 350 mm 1 x 1 x 1 x 1 x

700.1712 Vřeteno, M14, 350 mm 1 x 1 x

700.1713 Vřeteno, M16, 350 mm 1 x 1 x 1 x

700.1800-17 Vřeteno TR 20, krátké 1 x

Stupňovitá tlaková pouzdra

700.2356 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 14 mm, vnější Ø 24 mm 1 x

700.2357 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 16 mm, vnější Ø 26 mm 1 x

700.2358 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 18 mm, vnější Ø 28 mm 1 x

700.2359 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 20 mm, vnější Ø 30 mm 1 x

700.2361 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 22 mm, vnější Ø 32 mm 1 x

700.2362 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 24 mm, vnější Ø 34 mm 1 x

700.2363 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 26 mm, vnější Ø 36 mm 1 x

700.2364 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 28 mm, vnější Ø 38 mm 1 x

700.2365 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 30 mm, vnější Ø 40 mm 1 x

700.2366 Stupňovité tlakové pouzdro, vnitřní Ø 32 mm, vnější Ø 42 mm 1 x

Přítlačné objímky

700.1714 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 34 mm, vnější Ø 44 mm 1 x 1 x

700.1715 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 36 mm, vnější Ø 46 mm 1 x

700.1716 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 38 mm, vnější Ø 48 mm 1 x

700.1717 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 40 mm, vnější Ø 50 mm 1 x

700.1718 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 42 mm, vnější Ø 52 mm 1 x 1 x

700.1719 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 44 mm, vnější Ø 54 mm 1 x 1 x

700.1720 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 46 mm, vnější Ø 56 mm 1 x 1 x

700.1721 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 48 mm, vnější Ø 58 mm 1 x

700.1722 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 50 mm, vnější Ø 60 mm 1 x

700.1723 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 52 mm, vnější Ø 62 mm 1 x 1 x

700.1724 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 54 mm, vnější Ø 64 mm 1 x

700.1725 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 56 mm, vnější Ø 66 mm 1 x

700.1726 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 58 mm, vnější Ø 68 mm 1 x

700.1727 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 60 mm, vnější Ø 70 mm 1 x

700.1728 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 62 mm, vnější Ø 72 mm 1 x

700.1729 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 64 mm, vnější Ø 74 mm 1 x 1 x

700.1730 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 66 mm, vnější Ø 76 mm 1 x

700.1731 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 68 mm, vnější Ø 78 mm 1 x

700.1732 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 70 mm, vnější Ø 80 mm 1 x 1 x

700.1733 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 72 mm, vnější Ø 82 mm 1 x 1 x

Závitová maziva

980.1090 Speciální tuk na závity, tuba 2 x

980.1085 Speciální tuk na závity, stříkačka 1 x

SOUPRAVA TLAČNÝCH A TAŽNÝCH OBJÍMEK
DRUZUHUSAETZ
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NÁŘADÍ NA UPÍNACÍ MATICE
WERKZFKLEMMM

Nástrčný ořech na upínací matice

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• k odbornému uvolnění a utažení
• masivní provedení
• hranatý tvar
• možné použití na pravoúhlé upínací matice na čepech náprav
• vnější vyfrézovaný profil
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.5470 32,0 1/2" 36,0 380

460.5471 41,0 1/2" 50,0 510

460.5472 46,0 1/2" 52,0 550

460.5473 50,0 1/2" 62,0 630

460.5474 56,0 1/2" 68,0 670

Nástrčný ořech na upínací matice

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• k odbornému uvolnění a utažení
• masivní provedení
• hranatý tvar
• možné použití na pravoúhlé upínací matice na čepech náprav
• vnější vyfrézovaný profil
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0106 56,0 3/4" 76,0 900

450.0107 60,0 3/4" 76,0 870

OCHRANNÁ POUZDRA NA NÁPRAVOVÉ ZÁVITY A OPRAVU ZÁVITŮ
SCHUTZHFAGUGR

Prodlužovací trubka, pro vozidla MAN

• k montáži a demontáži nábojů kol
• prodlužovací trubka k ochraně ložiska kola a závitového 
svorníku

• s rýhováním a otvorem na kolík
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: zadní nápravy MAN TGA, např. HY 1350

Vnější

průměr

v mm

450.0155 M100 x 1,5 96,0 105,0 360,0 3,74

Prodlužovací trubka, pro vozidla Mercedes MAN

• hnací šestihran 41,0 mm
• k montáži a demontáži nábojů kol
• k ochraně ložiska kola a závitového svorníku
• provedení s pravotočivým a levotočivým závitem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití:
 pravotočivý závit = zadní nápravy HL2, např. MAN řada L
 levotočivý závit = Mercedes Atego/Vario

Vnější

průměr

v mm

450.0156 M75 x 1,5 41 60,0 78,0 180,0 2,56

450.0157 M75 x 1,5 L 41 60,0 78,0 180,0 2,56

Dořezávací závitník na vnější závity M4–M45

• k doříznutí a vyčištění poškozených vnějších závitů
• bez poškození závitu
• vhodné pro pravostranné i levostranné závity
• Plynulá regulace rýhovaným šroubem
• spolehlivé vedení hřebínkového nože v širokých čelistech bez 
rizika vychýlení

• všestranné použití bez ohledu na délku závitu
• snadná manipulace
• Břit z oceli HSS s tvrdostí 55–60

150.1467 M4–M45 5/32“- 
1.3/4“ 77,0 22,0 150.1468 290

Souprava na opravu závitů, na vnitřní a vnější závity

• k doříznutí a vyčištění vnitřních a vnějších závitů
• vhodné na pravotočivé a levotočivé závity s max. Ø 140 mm
• rychlá přestavba díky výměně závitořezných čelistí
• bez poškození závitu díky měkkým přídržným a vodicím 
čelistem

• tři závitové čelisti pro závity kolových svorníků pro nákladní 
vozidla

• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Hřebínkový nůž, metrický: 1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5 mm
 Hřebínkový nůž, palcový: 24-20-18-16-14-12-11,5-11-10-9-8-
7,5-7-6-5-4"
 Pilník na závity, metrický: 0,8-1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0 mm
 Pilník na závity, palcový: 24-20-18-16-14-12 -11-10
 Závitová čelist: M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5

Použití: užitková vozidla, zemědělská technika, stavební 
stroje, komunální a lesní technika, např. na nápravové závity, 
šroubové spoje hydraulických válců, řídicí tyče a ojnice, atd.

150.1435 6 dílná 25,0 - 140,0 1,60

Balení osahuje:

150.1430 Hřebínkové nože na vnější závity Ø 25–140 mm 1,40

150.1340 Pilník na závity, v metrické soustavě, 230 mm 0,13

150.1345 Pilník na závity, v palcové soustavě, 230 mm 0,13

150.4911 Závitořezná matice, M18x1,50 0,07

150.4902 Závitořezná matice, M20x1,50 0,06

150.4904 Závitořezná matice, M22x1,50 0,05
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STAHOVÁKY NA NÁBOJE KOL
RANAABZ

Souprava univerzálního stahováku na náboje kol, 
nákladní vozidla

• variabilní použití až do průměru roztečné kružnice 110–448 
mm

• univerzální použití na čepy s max. Ø 30 mm
• se 2 tažnými tyčemi a lichoběžníkovým pohybovým šroubem
• se třemi přítlačnými díly
• včetně 5 sad závitových adaptérů
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Sauer, BPW, Scania, Fuso, Hino

460.1765 27 
dílná

Souprava univerzálního stahováku 
na náboje kol, nákladní vozidla 27,00

Balení osahuje:

460.1766 Příčný nosník, 500mm 8,40

460.1767 Pojistný šroub pro základní přístroj M8x1,25 0,01

460.1768 Vkládací kroužek, lichoběžníkový závit 0,28

460.1769 Lichoběžníkový pohybový šroub, Tr. 30 x 350 mm 1,80

460.1770 Ocelová kulička 0,01

460.1771 Tlaková špička 0,04

460.1772 Souprava tažných tyčí, 340 mm, 2dílná 2,00

460.1773 Souprava matic, M22x2,5, 4dílná 0,76

460.1774 Souprava závitových adaptérů, M18x1,5x65 mm, 2dílná 0,60

460.1775 Souprava závitových adaptérů, M20x1,5x65 mm, 2dílná 0,56

460.1776 Souprava závitových adaptérů, M22x1,5x65 mm, 2dílná 0,54

460.1777 Souprava závitových adaptérů, M24x1,5x65 mm, 2dílná 1,06

460.1778 Souprava závitových adaptérů, M30x1,5x65 mm, 2dílná 0,92

460.1781 Souprava závitových adaptérů, 7/8“x11G, 2dílná 0,52

460.1779 Přítlačný kotouč Ø 90x62,7 mm 1,62

460.1780 Přítlačný kotouč Ø 110x85,0 mm 2,53

460.1782 Přítlačný kotouč Ø 95x65,0 mm 1,72

Univerzální stahovák na náboje kol

• stažení náboje kola, resp. paprskových kol, přes závit s 
koncovou tukovou vrstvou

• šestihranný pohon na krytu umožňuje našroubování a 
vyšroubování

• robustní provedení
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

450.0000 M115 x 1,5 30x260 30 3,74

450.0001 M125 x 2,0 30x260 30 1,56

450.0002 M135 x 2,0 30x260 30 2,19

450.0003 M136 x 2,5 30x260 30 1,48

450.0004 M155 x 3,0 30x260 30 0,71

Univerzální stahovák na náboje kol

• stažení náboje kola, resp. paprskových kol, přes závit s 
koncovou tukovou vrstvou

• šestihranný pohon na krytu umožňuje našroubování a 
vyšroubování

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.4810 M84 x 2 mm 610.1901 0,41

460.4800 M115 x 3 mm 450.0077 1,01

Souprava univerzálního stahováku na náboje kol, 
nákladní vozidla

• Variabilní použití až do průměru roztečné kružnice 190 mm
• robustní provedení
• Lichoběžníkový pohybový šroub pro velkou odtahovou sílu
• speciální nástrojářská ocel

460.3700 5 dílná Souprava univerzálního stahováku 
na náboje kol, nákladní vozidla 4,90

Balení osahuje:

460.3701 Příruba, Ø 100–190 mm 1,94

460.3702 Lichoběžníkový pohybový šroub, Tr. 30x260 mm 1,22

460.3703 Závitové pouzdro pro 460.3700 0,20

460.3704 Přítlačný díl, Ø 68 mm 0,72

460.3705 Přítlačný díl, Ø 74 mm 0,83

Stahovák na náboje kol, pro vozidla MAN

• vhodné ke stažení nábojů kol
• pro průměr roztečné kružnice 166 mm
• robustní provedení
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: nové náboje kol na předních nápravách MAN

460.0685 2 dílná Stahovák na náboje kol, pro vozidla 
MAN 5,25

Balení osahuje:

460.0686 Stahovák na náboje kol, pro roztečnou 
kružnici s Ø 166,0 mm 3,35

460.0687 Lichoběžníkový pohybový šroub, Tr. 42 x 295 1,90

Souprava stahováků na náboje kol, pro vozidla MAN

• Včetně hydraulického válce 20 t
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.3630 3 dílná Souprava stahováků na náboje kol, 
pro vozidla MAN 12,80

Balení osahuje:

460.3631 Upnutí nábojů kol 4,94

460.3632 Přítlačný díl 0,42

460.3635 Hydraulický válec, 20 t 7,46

Stahovák na náboje kol, pro vozidla Scania

• s přítlačným kotoučem k podepření
• robustní provedení
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Náboje kol na zadních nápravách Scania 
(310 / 320)

460.1080 3 dílná Stahovák na náboje kol, pro vozidla 
Scania 5,90

Balení osahuje:

460.1082 Lichoběžníkový pohybový šroub, Tr. 30, s 
tlakovou špičkou, 285 mm 1,32

460.1081 Stahovák na náboje kol, pro 460.1080 4,00

460.1083 Přítlačný kotouč, pro 460.1080 0,55
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Souprava nářadí k montáži a demontáži, pro nápravy ZF

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži nábojů kol s 
kompaktními ložisky

• Vhodné také na pevně usazené náboje kol
• K montáži těsnicích kroužků hřídelí bez poškození
• K montáži vlnovců s namontovaným třmenem kotoučové 
brzdy

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy ZF

460.3795 11 
dílná

Souprava nářadí k montáži a 
demontáži, pro nápravy ZF 26,50

Balení osahuje:

460.3800 Montážní nářadí na těsnicí kroužky hřídelí, 
vnější průměr 160 mm 1,00

460.3801 Kontraklíč, 430 mm 2,96

460.0906 Vtlačná objímka pro přítlačné díly 0,68

460.3796 Klíč na stavěcí matice se zářezy, vnitřní 
průměr čepu, 123,5 mm 4,68

460.0907 Přídržná zařízení 0,13

460.3797 Klíč na stavěcí matice se zářezy, vnitřní 
průměr čepu, 90,5 mm 3,89

460.0908 Šroub s úderovou krytkou 0,10

460.0909 Přítlačný díl, dlouhý 0,14

460.3802 Speciální vřeteno, 190 mm 1,22

460.3798 Stahovák s vřetenem, průměr roztečné 
kružnice, 124 mm 4,47

460.3799 Doplňující kotouč, průměr roztečné kružnice 
130–155 mm 1,64

SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA NÁBOJE KOL
HYSYFRANA

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 16 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 16 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 67,0 mm

440.0005 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 16 t 5,48

Balení osahuje:

440.0001 Hydraulický válec, 16t 3,38

440.0002 Přítlačná osa, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 132 mm 0,32

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 22 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideálně vhodné pro dodávky
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 22 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0010 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 22 t 6,90

Balení osahuje:

440.0013 Hydraulický válec, 22 t 4,64

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0014 Přítlačná osa, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 32 t

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 32 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 113,0 mm

440.0025 6 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 32 t 9,35

Balení osahuje:

440.0026 Hydraulický válec, 32 t 8,02

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0028 Límcová matice, M22 0,16

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 0,62

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava hydraulických válců s krátkým zdvihem 14 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
ložisek kol, atd.

• s nastavitelnou tlačnou tyčí
• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• určeno speciálně k použití s lisovacím třmenem a stojanem 
na lisovací práce 440.0190 a 440.0180

• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 14 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 55,0 mm

440.0015 3 dílná Souprava hydraulických válců s 
krátkým zdvihem 14 t 2,67

Balení osahuje:

440.0017 Hydraulický válec, 14 t 2,42

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01
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Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• automatický zpětný chod pístu
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 45 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M27

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0480 7 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 14,92

Balení osahuje:

440.0481 Hydraulický válec, 45t 11,92

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0482 Nastavitelný přítlačný díl, M30 0,72

440.0483 Nárazové těleso, M27 0,52

440.0484 Límcová matice, M27 0,30

440.0485 Tažná tyč, M27 1,26

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava tažných tyčí, límcových matic a adaptérů

• univerzální použití
• extrémně robustní vřetena s indukčně tvrzeným závitem 
(M10–M22)

• optimálně vhodné k použití s veškerým nářadím na osobní 
automobily, dodávky a nákladní vozy s příslušnou redukcí

• ideálně vhodné pro hydraulické válce 440.0005, 440.0010 a 
440.0020

• speciální nástrojářská ocel

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat!

440.0040 13 
dílná

Souprava tažných tyčí, límcových 
matic a adaptérů 1,98

Balení osahuje:

440.0041 Tažná tyč, M10 80

440.0042 Tažná tyč, M12 180

440.0043 Tažná tyč, M14 240

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 620

440.0044 Adaptér, M22-M10 50

440.0045 Adaptér, M22-M12 50

440.0046 Adaptér, M22-M14 40

440.0047 Límcová matice, M10 20

440.0048 Límcová matice, M12 20

440.0049 Límcová matice, M14 60

440.0007 Límcová matice, M18 80

440.0028 Límcová matice, M22 160

Souprava hydraulické nožní pumpy

• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 0,75 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0060 4 dílná Souprava hydraulické nožní pumpy 7,83

Balení osahuje:

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20

440.0061 Hydraulická nožní pumpa 6,72

440.0070 Souprava těsnění 0,01

Souprava pneumatického hydraulického čerpadla

• pohon stlačeným vzduchem
• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 1,4 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0055 3 dílná Souprava pneumatického 
hydraulického čerpadla 6,32

Technické údaje:

Balení osahuje:

440.0056 Pneumatické hydraulické čerpadlo 5,22

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20

Manometr

• s rychlospojkou Cejn pro přímé připojení ke všem 
hydraulickým čerpadlům KS-Tools

• dobře čitelná stupnice v jednotkách psi a bar

Pozor: údaje o maximálním tlakovém rozsahu hydraulického 
válce naleznete v příslušném návodu k použití!

440.0063 Manometr 500

Hydraulická jednotka, 22t, s hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• včetně hydraulického čerpadla a manometru
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

440.0580 15 
dílná

Hydraulická jednotka, 22t, s 
hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

15,23

Balení osahuje:

440.0010 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 22 t, 10dílná 6,90

440.0060 Souprava hydraulické nožní pumpy, 4dílná 7,83

440.0063 Manometr, 150 mm 0,50
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Hydraulická jednotka, 32t, s hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• včetně hydraulického čerpadla a manometru
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

440.0585 11 
dílná

Hydraulická jednotka, 32t, s 
hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

9,35

Balení osahuje:

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0060 Souprava hydraulické nožní pumpy, 4dílná 7,83

440.0063 Manometr, 150 mm 0,50

Hydraulická jednotka, 16t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9991 13 
dílná

Hydraulická jednotka, 16t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

11,80

Balení osahuje:

440.0005 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 16t, 10dílná 5,48

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Hydraulická jednotka, 22t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9995 13 
dílná

Hydraulická jednotka, 22t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

13,22

Balení osahuje:

440.0010 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 22 t, 10dílná 6,90

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Hydraulická jednotka, 32t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9996 9 dílná
Hydraulická jednotka, 32t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

15,67

Balení osahuje:

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Hydraulika Klann na nářadí KS PP2

• k použití hydraulického válce Klann (17 t) s nářadím KS Tools 
s vnitřním závitem 1,1/2“

• adaptér 2,1/4“-14 UNS (závit Klann) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0038 Hydraulika Klann na nářadí KS PP2 1,08

Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Klann

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-14 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0036 Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann 200

Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro užitková 
vozidla) Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (32 t) se 
speciálním nářadím Klann (přípojka 2,3/4“-16 UNS)

• adaptér 2.1/2“ PP2 na 2.3/4“-16 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0409 Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro 
užitková vozidla) Klann 140

Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, KS PP1

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,522 t) se 
speciálním nářadím Sauer, Müller, KS PP1

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS PP1)
• speciální nástrojářská ocel

440.0034 Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, 
KS PP1 230
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Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2

• k použití s hydraulickým válcem Paschke společně se 
speciálním nářadím PP2 KS Tools

• adaptér M68x2 mm (závit Paschke) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0407 Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2 1,24

Hydraulika KS na nářadí Paschke

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Paschke

• adaptér 1,1/2“ PP2 na M68x2 mm (závit Paschke)
• speciální nástrojářská ocel

440.0408 Hydraulika KS na nářadí Paschke 330

Souprava stahováků na náboje kol, pro 8 a 10 šroubů, 
pro 32 t

• K demontáži nábojů kol nákladních vozidel s 8 nebo 10 
šrouby (275 mm/335 mm)

• Použití společně s hydraulickým válcem 32 t (440.0025) s 
úderovou funkcí

• Ideální k vytlačení náboje kola s kompaktním ložiskem
• robustní provedení
• snadná a jistá manipulace
• Určeno k optimálnímu použití se soupravou ložisek kol pro 
vozidla Scania (440.0375)

• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Doporučený hydraulický válec: 32 t (440.0025)

440.0590 11 
dílná

Souprava stahováků na náboje kol, 
pro 8 a 10 šroubů, pro 32 t 8,72

Balení osahuje:

X

440.0361 2 Přítlačná patka, Ø 155 mm, 90 mm 3,18

440.0352 1 Tlačná tyč, Ø 31 mm, 250 mm 1,44

440.0353 1 Tlačná tyč, Ø 31 mm, 140 mm 0,80

440.0362 1 Tlačná tyč, Ø 31 mm, 50 mm 0,26

440.0363 1 Tlačná deska 0,15

440.0593 1 Nosník stlačovacího rámu, pro vozidla 
Scania, 380 mm 9,30

440.0366 4 Šroub, M22x60 mm 0,26

Souprava stahováků na náboje kol, pro 8 a 10 šroubů, 
pro 45 t

• K demontáži nábojů kol nákladních vozidel s 8 nebo 10 
šrouby (275 mm/335 mm)

• Použití společně s hydraulickým válcem 45t (440.0480) s 
úderovou funkcí

• Ideální k vytlačení náboje kola s kompaktním ložiskem
• robustní provedení
• snadná a jistá manipulace
• Určeno k optimálnímu použití se soupravou ložisek kol pro 
vozidla Scania (440.0375)

• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Doporučený hydraulický válec: 45 t (440.0480) 

440.0610 12 
dílná

Souprava stahováků na náboje kol, 
pro 8 a 10 šroubů, pro 45 t 19,66

Balení osahuje:

X

440.0361 2 Přítlačná patka, Ø 155 mm, 90 mm 3,18

440.0587 1 Tlačná tyč, M30, 140 mm 1,30

440.0588 1 Tlačná tyč, M30, 30 mm 0,40

440.0589 1 Nástavec, 100 mm 0,90

440.0592 1 Nástavec, 50 mm 0,50

440.0591 1 Nástavec, 70 mm 0,60

440.0593 1 Nosník stlačovacího rámu, pro vozidla 
Scania, 380 mm 9,30

440.0366 4 Šroub, M22x60 mm 0,26

Distanční šroub M22 pro soupravu stahováků na náboje 
kol (440.0590)

• K prodloužení tlačné tyče
• Ideálně vhodné na nápravy s planetovým převodem v náboji 
kola

• speciální nástrojářská ocel

440.0365 Distanční šroub M22 pro soupravu stahováků 
na náboje kol (440.0590) 290

Souprava stahováků na náboje bez věnce na kolové 
šrouby, pro nosnost 32 t

• k účinnému vytlačení zrezivělých ložisek s náboji s vnějším 
nábojem z rovných hřídelí

• minimální nároky na práci
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

doporučený hydraulický válec: 32 t (440.0025)

Oblasti použití: Mercedes Atego, Actros, MAN TGA, TGS, 
TGX, Volvo FL, Renault Kerax, Magnum, Midlum, Premium a 
všechny značky se stejným uspořádáním šroubů

440.0490 3 dílná
Souprava stahováků na náboje 
bez věnce na kolové šrouby, pro 
nosnost 32 t

8,54

Balení osahuje:

440.0491 Tlačná tyč, M24 1,14

440.0492 Adaptér pro základní těleso s vnitřním 
závitem 2.1/2“ 2,25

440.0493 Základní těleso se závitem 4,50

Souprava stahováků na náboje bez věnce na kolové 
šrouby, pro nosnost 45 t

• k účinnému vytlačení zrezivělých ložisek s náboji s vnějším 
nábojem z rovných hřídelí

• minimální nároky na práci
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Doporučený hydraulický válec: 45 t (440.0480)

Oblasti použití: Mercedes Atego, Actros; MAN TGA, TGS, 
TGX; Volvo FL; Renault Kerax, Magnum, Midlum, Premium a 
všechny značky se stejným uspořádáním šroubů

440.0615 3 dílná
Souprava stahováků na náboje 
bez věnce na kolové šrouby, pro 
nosnost 45 t

8,34

Balení osahuje:

440.0616 Tlačná tyč, M30 1,36

440.0492 Adaptér pro základní těleso s vnitřním 
závitem 2.1/2“ 2,25

440.0493 Základní těleso se závitem 4,50

Stahovák nábojů pro přívěsy s nízkou konstrukcí, 
nosnosti 32 t a 45 t

• K vytlačení náboje 225 mm s 10 šrouby
• Možnost uvolnění nábojů s rovnoměrným ložiskem na 
rovných hřídelích

• Použití společně se závitovou deskou (440.0364) 
• robustní provedení
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Doporučený hydraulický válec: 32 t (440.0025) a 45 t 
(440.0480)

440.0495 15 
dílná

Stahovák nábojů pro přívěsy s 
nízkou konstrukcí, nosnosti 32 
t a 45 t

11,52

Balení osahuje:

X

440.0366 8 Šroub, M22x60 mm 0,26

440.0496 2 Nosník 2,10

440.0497 4 Spojovací vzpěry 1,10

440.0498 1 Přítlačný kotouč SAF, Ø 76 mm 0,84

Nosník stlačovacího rámu, pro vozidla Scania

• K použití se soupravou čepů pružin na vozidla Scania 
(440.0620 a 440.0625)

• Maximální šířka 380 mm
• Možnost použití přímo na vozidle
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Čepy listových pružin Scania

440.0593 380,0 9,30
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NÁŘADÍ NA LOŽISKA KOL
RADWERKZ

Souprava nářadí k montáži a demontáži ložiskových 
pánví

• volitelný způsob ovládání: manuálně kladivem nebo 
dílenským lisem

• optimální umístění roztažením čelistí
• montáž bez zkroucení a poškození
• k odborné demontáži a montáži ložiskových pánví
• použitelné v oblasti nákladních vozů, zemědělské techniky a 
stavebních strojů

• robustní, kované provedení
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

450.0080 5 dílná 450.0081 6,45

Balení osahuje:

450.0082 Krátký přítlačný trn, použití s lisem 0,51

450.0083 Dlouhý rázový trn, použití s kladivem 1,91

450.0084 Speciální šestihranný nástrčný ořech pro trnovou hřídel 0,34

450.0088 Univerzální tříčelisťový přítlačný díl 0,32

450.0087 Kolíková rukojeť k rozevření čelisti 0,02

Souprava oddělovacích nožů včetně stahovacího 
zařízení, Ø 30,0 - 220,0 mm

• na pevně nasazená a tenkostěnná ložiska a vložky
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• možnost doplnění o hydraulické přítlačné vřeteno
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

605.0005 3 dílná
Souprava oddělovacích nožů včetně 
stahovacího zařízení, Ø 30,0 - 
220,0 mm

29,00

Balení osahuje:

605.0505 Oddělovací nůž, 30–220 mm 12,00

605.0115 Stahovací zařízení pro oddělovací nůž, 
100–360 mm 8,80

605.0405 Nástavec na tažnou tyč M20x1,5x100 mm 0,70

Stahovák ložisek kol MAN

• ideálně vhodné k odstraňování starších ložisek kol
• robustní provedení
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Ložiska kotoučových brzd na předních 
nápravách MAN 33460, 410 a 414

460.1380 10 
dílná Stahovák ložisek kol MAN 7,00

Balení osahuje:

460.0537 Lichoběžníkový pohybový šroub, Tr. 30, s 
tlakovou špičkou, 375 mm 1,50

460.1381 Příčník pro 460.1380 2,00

460.1382 Souprava spojovacích vzpěr s maticemi, 4dílná 1,10

460.1383 Souprava poloskořepin, vnitřní Ø 108 mm, 2dílná 1,50

460.0541 Kroužek pro 460.0541 0,80

Montážní pomůcka na ložiska kol, DAF

• Ideálně vhodné k montáži ložiska kola a těsnicího kroužku na 
přední nápravě

• Usnadnění montáže díky neměnné síle
• velká úspora nákladů a času
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF CF

460.4370 73,5 81,5 137,5 22,6 35,0 1,64

Montážní pomůcka na ložiska kol, DAF

• Ideálně vhodné k montáži ložiska kola a těsnicího kroužku na 
přední nápravě

• Usnadnění montáže díky neměnné síle
• velká úspora nákladů a času
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF CF

460.4380 91,5 99,5 147,5 22,6 35,0 1,90

Souprava k montáži ložisek kol, pro vozidla Scania

• K montáži vnitřního ložiska kola na zadní nápravě
• mimořádně těžké a masivní provedení
• Včetně adaptérového kroužku
• speciální nástrojářská ocel

460.4135 2 dílná Souprava k montáži ložisek kol, pro 
vozidla Scania 7,67

Balení osahuje:

460.4136 Úderové těleso 7,07

460.4137 Adaptérový kroužek 0,58
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Souprava stahováků na ložiska kol, pro vozidla Scania

• Ideálně vhodné k odstranění pevně usazených ložisek kol
• robustní provedení
• Pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – pohon 30,0 mm
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Zadní nápravy Scania

460.4130 14 
dílná

Souprava stahováků na ložiska kol, 
pro vozidla Scania 18,29

Balení osahuje:

X

460.4131 1 Nosník, Ø 150–310 mm 4,87

460.4132 1 Pohybový šroub, 370 mm 1,76

460.4133 2 Tažná tyč, 340 mm 1,99

460.4134 4 Upínací matice, M22 x 2,5 mm 0,88

460.4125 2 Závitový adaptér, M22 x 1,5 mm 0,53

460.4126 1 Přítlačný díl, Ø 90 mm 1,10

460.4127 1 Dělicí oblouková zábrana, Ø 135 mm 1,95

460.4128 2 Spojovací tyč, 130 mm 0,79

Pomůcka k montáži ložisek kol, pro vozidla Volvo

• Ideálně vhodné k montáži ložiska kola a těsnicího kroužku na 
zvedací nápravě

• Usnadnění montáže díky neměnné síle
• velká úspora nákladů a času
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM

460.4005 51,0 58,0 109,0 21,0 34,0 1,00

Pomůcka k montáži ložisek kol, pro vozidla Volvo

• Ideálně vhodné k montáži ložiska kola a těsnicího kroužku na 
přední nápravě

• Usnadnění montáže díky neměnné síle
• velká úspora nákladů a času
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM

460.4000 61,0 68,0 124,0 21,0 34,0 1,29

Pomůcka k montáži ložisek kol, pro vozidla Volvo

• Ideálně vhodné k montáži ložiska kola a těsnicího kroužku na 
zadní nápravě

• Usnadnění montáže díky neměnné síle
• velká úspora nákladů a času
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM

460.3995 83,0 94,0 148,0 26,0 40,0 2,00

SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA LOŽISKA KOL
HYSYFRALA

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 16 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 16 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 67,0 mm

440.0005 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 16 t 5,48

Balení osahuje:

440.0001 Hydraulický válec, 16t 3,38

440.0002 Přítlačná osa, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 132 mm 0,32

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01
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Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 22 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideálně vhodné pro dodávky
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 22 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0010 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 22 t 6,90

Balení osahuje:

440.0013 Hydraulický válec, 22 t 4,64

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0014 Přítlačná osa, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 32 t

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 32 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 113,0 mm

440.0025 6 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 32 t 9,35

Balení osahuje:

440.0026 Hydraulický válec, 32 t 8,02

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0028 Límcová matice, M22 0,16

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 0,62

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava hydraulických válců s krátkým zdvihem 14 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
ložisek kol, atd.

• s nastavitelnou tlačnou tyčí
• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• určeno speciálně k použití s lisovacím třmenem a stojanem 
na lisovací práce 440.0190 a 440.0180

• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 14 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 55,0 mm

440.0015 3 dílná Souprava hydraulických válců s 
krátkým zdvihem 14 t 2,67

Balení osahuje:

440.0017 Hydraulický válec, 14 t 2,42

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

Balení osahuje:

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• automatický zpětný chod pístu
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 45 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M27

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0480 7 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 14,92

Balení osahuje:

440.0481 Hydraulický válec, 45t 11,92

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0482 Nastavitelný přítlačný díl, M30 0,72

440.0483 Nárazové těleso, M27 0,52

440.0484 Límcová matice, M27 0,30

440.0485 Tažná tyč, M27 1,26

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava tažných tyčí, límcových matic a adaptérů

• univerzální použití
• extrémně robustní vřetena s indukčně tvrzeným závitem 
(M10–M22)

• optimálně vhodné k použití s veškerým nářadím na osobní 
automobily, dodávky a nákladní vozy s příslušnou redukcí

• ideálně vhodné pro hydraulické válce 440.0005, 440.0010 a 
440.0020

• speciální nástrojářská ocel

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat!

440.0040 13 
dílná

Souprava tažných tyčí, límcových 
matic a adaptérů 1,98

Balení osahuje:

440.0041 Tažná tyč, M10 80

440.0042 Tažná tyč, M12 180

440.0043 Tažná tyč, M14 240
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Balení osahuje:

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 620

440.0044 Adaptér, M22-M10 50

440.0045 Adaptér, M22-M12 50

440.0046 Adaptér, M22-M14 40

440.0047 Límcová matice, M10 20

440.0048 Límcová matice, M12 20

440.0049 Límcová matice, M14 60

440.0007 Límcová matice, M18 80

440.0028 Límcová matice, M22 160

Balení osahuje:

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20

440.0061 Hydraulická nožní pumpa 6,72

440.0070 Souprava těsnění 0,01

Balení osahuje:

440.0056 Pneumatické hydraulické čerpadlo 5,22

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20

Manometr

• s rychlospojkou Cejn pro přímé připojení ke všem 
hydraulickým čerpadlům KS-Tools

• dobře čitelná stupnice v jednotkách psi a bar

Pozor: údaje o maximálním tlakovém rozsahu hydraulického 
válce naleznete v příslušném návodu k použití!

440.0063 Manometr 500

Hydraulická jednotka, 22t, s hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• včetně hydraulického čerpadla a manometru
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

440.0580 15 
dílná

Hydraulická jednotka, 22t, s 
hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

15,23

Balení osahuje:

440.0010 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 22 t, 10dílná 6,90

440.0060 Souprava hydraulické nožní pumpy, 4dílná 7,83

440.0063 Manometr, 150 mm 0,50

Hydraulická jednotka, 32t, s hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• včetně hydraulického čerpadla a manometru
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

440.0585 11 
dílná

Hydraulická jednotka, 32t, s 
hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

9,35

Balení osahuje:

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0060 Souprava hydraulické nožní pumpy, 4dílná 7,83

440.0063 Manometr, 150 mm 0,50

Hydraulická jednotka, 16t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9991 13 
dílná

Hydraulická jednotka, 16t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

11,80

Balení osahuje:

440.0005 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 16t, 10dílná 5,48

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Souprava hydraulické nožní pumpy

• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 0,75 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0060 4 dílná Souprava hydraulické nožní pumpy 7,83

Souprava pneumatického hydraulického čerpadla

• pohon stlačeným vzduchem
• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 1,4 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0055 3 dílná Souprava pneumatického 
hydraulického čerpadla 6,32
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Hydraulická jednotka, 22t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9995 13 
dílná

Hydraulická jednotka, 22t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

13,22

Balení osahuje:

440.0010 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 22 t, 10dílná 6,90

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Hydraulická jednotka, 32t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9996 9 dílná
Hydraulická jednotka, 32t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

15,67

Balení osahuje:

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Hydraulika Klann na nářadí KS PP2

• k použití hydraulického válce Klann (17 t) s nářadím KS Tools 
s vnitřním závitem 1,1/2“

• adaptér 2,1/4“-14 UNS (závit Klann) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0038 Hydraulika Klann na nářadí KS PP2 1,08

Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Klann

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-14 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0036 Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann 200

Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro užitková 
vozidla) Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (32 t) se 
speciálním nářadím Klann (přípojka 2,3/4“-16 UNS)

• adaptér 2.1/2“ PP2 na 2.3/4“-16 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0409 Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro 
užitková vozidla) Klann 140

Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, KS PP1

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,522 t) se 
speciálním nářadím Sauer, Müller, KS PP1

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS PP1)
• speciální nástrojářská ocel

440.0034 Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, 
KS PP1 230

Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2

• k použití s hydraulickým válcem Paschke společně se 
speciálním nářadím PP2 KS Tools

• adaptér M68x2 mm (závit Paschke) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0407 Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2 1,24

Hydraulika KS na nářadí Paschke

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Paschke

• adaptér 1,1/2“ PP2 na M68x2 mm (závit Paschke)
• speciální nástrojářská ocel

440.0408 Hydraulika KS na nářadí Paschke 330
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Hydraulika KS PP2 na speciální nářadí pro užitková 
vozidla KS

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (16 a 22 t) na 
nářadí KS-Tools PP2 se závitem 2,1/2“

• adaptér 1,1/2“ PP2 na závit 2,1/2“ PP2 (velký příčník – 
program pro užitková vozidla)

• speciální nástrojářská ocel

440.0037 Hydraulika KS PP2 na speciální nářadí pro 
užitková vozidla KS 570

Souprava na ložiska kol, pro vozidla Scania 32 t a 45 t

• k montáži a demontáži kompaktních ložisek na přední 
nápravě

• Ideálně vhodné k použití se soupravou stahováků na náboje 
kol (440.0360) a hydraulickým válcem 32 t (440.0025 s 
úderovou funkcí)

• robustní provedení
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Doporučený hydraulický válec: 32 t (440.0025) a 45 t 
(440.0480)

Oblasti použití: Ložiska kol na předních nápravách Scania

440.0375 7 dílná Souprava na ložiska kol, pro vozidla 
Scania 32 t a 45 t 6,38

Balení osahuje:

440.0376 Tlakové pouzdro, 65 mm 1,10

440.0377 Přítlačná podložka, Ø 130mm 2,10

440.0378 Přítlačná podložka, Ø 125 mm 2,10

440.0379 Ochranný kryt, Ø 96 mm 0,38

440.0104 Úderová matice, M22 0,20

440.0028 Límcová matice, M22 0,16

440.0209 Tažná tyč, M22 0,45

SYSTÉMY MAZÁNÍ
SCHMSYS

Pákový mazací lis s pružnou hadicí

• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• plnicí množství 400 g
• s pružnou hadicí
• chromovaný s vysokým leskem

980.1010 57,0 370,0 1,30

Jednoruční mazací lis s tuhou plnicí trubkou

• dokonalá obsluha jednou rukou
• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• plnicí množství 400 g
• s tuhou plnicí trubkou
• chromovaný s vysokým leskem

980.1020 57,0 350,0 1,80

Pneumatický mazací lis pro zdvihové dávkování maziva

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• k jednoručnímu ovládání s vyváženým, ergonomickým tvarem
• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• včetně pružné hadice a trysky
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• přívod tuku: vždy jeden zdvih na jedno stisknutí

Technické údaje:
Výstupní tlak: 260 bar

Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 1,30

Plnicí objem: 400 g

Spotřeba vzduchu: 170 l/min

Provozní tlak: 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3900 165,0 400,0 1,50

Pneumatický mazací lis pro zdvihové a trvalé dávkování 
maziva 2v1

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• k jednoručnímu ovládání s vyváženým, ergonomickým tvarem
• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• Včetně trysky a flexibilní vysokotlaké hadice
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• Regulátor pro přepínání mezi zdvihovým a trvalým 
dávkováním maziva

• Dávkování tuku: Vždy jeden zdvih při jednom stisknutí anebo 
trvale

Technické údaje:
Výstupní tlak: 331 bar

Výtlačná kapacita: 0,62 cm³/min

Plnicí objem: 450 g

Spotřeba vzduchu: 34 l/min

Provozní tlak: 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3925 177,0 420,0 1,43

Obouruční mazací lis

• k práci s tuky do NLGI2
• průměr pístu pro čerpání tuku 10,0 mm
• rychlá a jednoduchá výměna patrony
• čisté a kompletní vyprázdnění patrony
• trvalá kontrola nad mírou naplnění
• ergonomická rukojeť, neklouzavá

Technické údaje:
Spojovací závit: M10 x 1,0

Provozní tlak: 400 bar

Průtlak systému (bar): 850 bar

Průtlak hlavy mazacího lisu (bar): 1200 bar

Třída NLGI: < 2

Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 2,10 cm³

Plnicí objem: 500 g

980.1021 650,0 300,0 1,06
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Akumulátorový mazací lis, 400 ml

• příruční a ergonomické dvousložkové tělo
• pro standardní tukové patrony nebo také přímé plnění
• ideální při tuhém tuku nebo při silném protitlaku
• s pružnou plnicí hadicí 750 mm
• vyměnitelné uhlíkové kartáče
• výkonné Li-Ion baterie
• na jedno nabití baterie lze zpracovat až 15 patron
• delší životnost díky větší zatížitelnosti
• funkce rychlého nabíjení (1 hodina)
• dobíjecí stanice s automatickým vypínáním
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Provozní tlak: 420 bar / 42 MPa

Třída NLGI: < 2

Odvod tuku: 75 g / min

Kapacita zásobníku: 400 ml

Proud při chodu naprázdno: 3 A

Provozní proud: 2,0 ~ 5,5 A

Doba nabíjení: 1 h

Akumulátor: 18 V - 4,0 Ah

515.3559 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 0 0 5,40

515.3560 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 1 1 6,70

515.3561 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 2 1 7,50

Pružná hadice s tryskou

• z pryže
• včetně čtyřčelisťové trysky
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1011 1/8"PT 300,0 60

980.1012 1/8"PT 500,0 70

Nástavec na trysku

• z kovu
• včetně čtyřčelisťové trysky
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1014 1/8"PT 160,0 70

Tryska

• z kovu
• čtyřčelisťová tryska
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1013 1/8"PT 30

Rychlospojka Quick-Lock pro mazací lisy

• Ideálně vhodné pro běžně dostupné ruční, akumulátorové a 
pneumatické mazací lisy

• Spolehlivé mazání při provádění údržby bez pevného 
přidržování

• Odpojení až do hodnoty tlaku 690 bar
• Bez spotřeby maziva při provozu pod vysokým zatížením
• Bez vystříknutí při odpojení
• Jednoduché a spolehlivé uvolnění i při vysokém tlaku díky 
použití páky

• Pro všechny běžné typy mazacích hlavic podle norem DIN 
a SAE

• S integrovaným zpětným ventilem
• Integrované těsnění pro delší životnost
• Mimořádně nízké opotřebování
• Se 4 tvrzenými čelistmi z nástrojářské oceli

980.1108 1/8"PT 74,0 38,0 100

Souprava adaptérů na mazací lisy 

• pro běžně prodávané ruční, akumulátorové a pneumatické 
mazací lisy

• adaptér s posuvným pouzdrem pro pevné spojení
• rovná a zahnutá mazací hlavice
• pro mazací hlavice na tuk a olej z oceli, mosazi a jakostní 
oceli

Oblasti použití: kuželové, trychtýřovité, kuličkové a ploché 
mazací hlavice

980.1100 7 dílná Souprava adaptérů na mazací lisy  1,99

Balení osahuje:

980.1101 Nástavec na mazivo 90° 150

980.1102 Prodlužovací hadice, 300 mm 240

980.1103 Rovný nástavec 230

980.1104 Adaptér s plochým čepem 90° 160

980.1105 Pryžový mazací hrot 150

980.1106 Jehlový hrot 143

980.1107 Adaptér 360°, nastavitelný 265

Pomůcka k mazání ložisek

• ideálně vhodné k mazání ložisek
• zbývající mazivo je chráněno před prachem a oxidací
• Na různé průměry ložisek
• pevné uzavírání
• masivní provedení

Oblasti použití: Kuželíková ložiska

460.4965 126,0 130,0 160,0 1,27

460.4970 104,0 130,0 160,0 1,07

460.4975 149,0 130,0 160,0 1,70

Pomůcka k mazání ložisek

• ideálně vhodné k mazání ložisek
• stlačením pístu se mazivo protlačí cívkami/válci
• pro průměry ložisek 150–200 mm
• pevné uzavírání
• trojité utěsnění proti úniku maziva
• zbývající mazivo je chráněno před prachem a oxidací
• hliník
• masivní provedení

460.1210 240,0 240,0 6,80
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MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOLOVÝCH ŠROUBŮ
RDBLZMONDEMON

Souprava univerzálního nářadí k výměně kolových 
šroubů na nákladních vozidlech

• K rychlé a jednoduché výměně kolových šroubů
• Na nákladních vozidlech a přívěsech
• Výměna kolových šroubů bez použití kladiva nebo fyzické 
námahy

• Výměna šroubů za méně než 30 sekund
• Použití společně s lisovacím třmenem (440.0190) a 
hydraulickým válcem 14 t (440.0015) nebo 8,5 t (440.0020)  

440.0390 8 dílná
Souprava univerzálního nářadí 
k výměně kolových šroubů na 
nákladních vozidlech

1,99

Balení osahuje:

440.0391 Montážní pouzdro 490

440.0392 Přídržná zařízení 210

440.0393 Demontážní trubka, velká, VOLVO, SMB 145

440.0394 Demontážní trubka, malá, VOLVO, SMB 200

440.0396 Demontážní pouzdro, SCANIA 315

440.0397 Nastavitelná tlačná tyč, M24 227

440.0398 Demontážní trubka, SAF 225

440.0399 Demontážní trubka, BPW, ROR 182

NÁŘADÍ NA LOŽISKOVÁ POUZDRA
SILENTLAGER

Mosazný a hliníkový trn

• k vyrážení ložisek, svorníků, vložek, atd.
• rýhovaná rukojeť pro lepší držení
• mosaz/hliník

156.0415 Mosaz 20,0 300,0 1,13

156.0416 Hliník 30,0 300,0 1,89

Pneumatické sekací kladivo Vibro-Impact

• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s ergonomickým tvarem
• univerzálně vhodné pro práce na výfucích
• s plynulou regulací počtu nárazů
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• ultralehký plášť z robustního 2K platu

Technické údaje:
Upnutí dláta: 10,2 mm

Počet nárazů: 2 200 úderů/min.

Vibrační zrychlení: < 11,55 m/s²

Hladina akustického výkonu: 100 dbA

Hladina zvukového tlaku: 100 dbA

Spotřeba vzduchu: 114 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.3881 292,0 2,17

Souprava pneumatického sekacího kladiva Vibro-Impact

• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s ergonomickým tvarem
• použití v průmyslovém prostředí
• účinné a šetrné uvolnění šroubových spojů
• s plynulou regulací počtu nárazů
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť z robustního 2K platu

515.3880 6 dílná Souprava pneumatického sekacího 
kladiva Vibro-Impact 5,70

Balení osahuje:

515.3881 Pneumatické sekací kladivo 2,17

515.3882 Držák k pneumatickému sekacímu kladivu 1,55

515.3886 Uvolňovač spojovací tyče řízení pro 
pneumatický sekáč, 110 mm 0,14

515.3887 Kladivo pneumatického sekáče, 110 mm 0,15

515.3888 Uvolňovací adaptér pro pneumatický sekáč, 130 mm 0,16

515.3889 Uvolňovací trn pro pneumatický sekáč, 100x25x12 mm 0,19

Souprava dlát Vibro-Impact

• k uvolnění zrezivělých šroubových spojů a konstrukčních částí
• vytlučení a vyražení šetrné k materiálu
• vibrace se přenášejí přímo na šroubové spoje
• nástavec na úderový trn jako geniální podpěra při každém 
stahování

• k upnutí šestihrannými a kulatými 10 mm stroji
• včetně adaptéru přítlačné desky pro vyražení ložisek, 
objímek, vložek

Pozor: použití výhradně v kombinaci s pneumatickým sekacím 
kladivem

515.3885 4 dílná Souprava dlát Vibro-Impact 774

Balení osahuje:

515.3886 Uvolňovač spojovací tyče řízení pro 
pneumatický sekáč, 110 mm 138

515.3887 Kladivo pneumatického sekáče, 110 mm 148

515.3888 Uvolňovací adaptér pro pneumatický sekáč, 130 mm 159

515.3889 Uvolňovací trn pro pneumatický sekáč, 100x25x12 mm 190

Nářadí k uvolnění spojovacích tyčí řízení Vibro-Impact

• uvolnění spojovacích tyčí řízení, šroubových kontraspojení 
nebo šroubových spojení v oblasti nápravy, atd., s použitím 
vibrací

• použití společně s pneumatickým sekacím kladivem
• speciální vibrační trn vystaví šroubové spojení, které se má 
uvolnit,

• úderovému impulsu, čímž se uvolní usazená rez a usnadní 
proces uvolnění

• adaptér pro pneumatický sekáč (10 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• speciální nástrojářská ocel

150.1608 50,0 290,0 27,0 2,36
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Uvolňovač kulových kloubů Vibro-Impact

• uvolnění kulatého kloubu s použitím vibrací
• vhodné například pro spojovací kuželová sedla u těles ložisek 
kol a příčných ramen

• adaptér pro pneumatický sekáč (10 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• speciální nástrojářská ocel

515.3884 68,0 40,0 130,0 Ø 10 mm 340

Průbojník Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3961 6,5 95

Dělicí dláto na výfuky Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzálně vhodné pro práce na výfucích
• speciálně tvarované čepele umožňují odborné oddělení 
výfukové trubky, kterou je potřeba vyměnit (vnitřní nebo 
vnější), od trubky, která zůstává, aniž by došlo k jejímu 
poškození

• otočný
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.3962 Vnitřní trubka 190

515.3963 Vnější trubka 190

Dělicí dláto na plech s pojistkou proti pootočení Power-
Power

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3964 20,0 160

Plochý sekáč s pojistkou proti pootočení Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3965 19,0 220

Půlkruhové dláto s pojistkou proti pootočení Vibro-
Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3966 26,0 210

Oddělovací vidlice Vibro-Impact

• k použití s běžně prodávanými příklepovými kladivy (upínání 
10,0 mm)

• univerzální využití při opravách karoserií a automobilů
• rozšíření spektra využití
• využití vibračního a úderového impulsu pneumatického 
kladiva Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

Použití: oddělování výfukových trubek, uvolňování kulových 
kloubů, vyrážení svorníků a oddělování plechů

515.3967 20,0 295

515.3968 24,0 375

515.3969 35,0 395

Výkonná pneumatická sekací kladiva Vibro-Impact

• neklouzavá rukojeť
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s ergonomickým tvarem
• integrovaný odvod v rukojeti
• použití v průmyslovém prostředí
• účinné a šetrné uvolnění šroubových spojů
• s plynulou regulací počtu nárazů
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť z robustního 2K platu

Technické údaje:
Upnutí dláta: 15 mm

Počet nárazů: 2500 úderů/min.

Vibrační zrychlení: 20,4 m/s²

Hladina akustického výkonu: 115 dbA

Hladina zvukového tlaku: 104 dbA

Spotřeba vzduchu: 210 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.4880 Výkonná pneumatická sekací kladiva 
Vibro-Impact 5,40

Uvolňovač spojovacích tyčí řízení Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4881 300,0 1,43
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Plochý sekáč Vibro-Impact, XL

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4882 300,0 670

Kladivová vložka Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4883 300,0 1,46

Důlkovač Vibro-Impact, XL

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4884 300,0 630

Konkávní vložka Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4885 300,0 1,42

Vyrážecí klín Vibro-Impact

• Adaptér pro pneumatický sekáč (15 mm) pro použití s běžně 
dostupnými pneumatickými sekacími kladivy

• rozšíření spektra využití
• Využití vibračního a úderového impulsu výkonného systému 
Vibro-Impact

• robustní dlátko vykované z jednoho kusu
• speciální nástrojářská ocel

515.4886 235,0 20,0 550

Souprava univerzálních vytloukačů na ložiska a vložky

• univerzálně použitelné nářadí
• volitelný způsob ovládání: manuálně kladivem nebo 
dílenským lisem

• pracovní rozmezí 18,0–65,0mm
• upínací adaptér vhodný pro dva přítlačné kotouče
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1350 51 
dílná

Souprava univerzálních vytloukačů 
na ložiska a vložky 8,00

Balení osahuje:

700.1348 Upínací adaptér, 45 mm 500

700.1349 Vyrážecí trn s rýhováním, 220 mm 42

700.1351 Přítlačné kotouče, 18 mm 12

700.1352 Přítlačné kotouče, 19 mm 14

700.1353 Přítlačné kotouče, 20 mm 16

700.1354 Přítlačné kotouče, 21 mm 20

700.1355 Přítlačné kotouče, 22 mm 22

700.1356 Přítlačné kotouče, 23 mm 27

700.1357 Přítlačné kotouče, 24 mm 30

700.1358 Přítlačné kotouče, 25 mm 34

700.1359 Přítlačné kotouče, 26 mm 38

700.1360 Přítlačné kotouče, 27 mm 43

700.1361 Přítlačné kotouče, 28 mm 47

700.1362 Přítlačné kotouče, 29 mm 50

700.1363 Přítlačné kotouče, 30 mm 53

700.1364 Přítlačné kotouče, 31 mm 59

700.1365 Přítlačné kotouče, 32 mm 65

700.1366 Přítlačné kotouče, 33 mm 68

700.1367 Přítlačné kotouče, 34 mm 72

700.1368 Přítlačné kotouče, 35 mm 77

700.1369 Přítlačné kotouče, 36 mm 82

700.1370 Přítlačné kotouče, 37 mm 89

700.1371 Přítlačné kotouče, 38 mm 94

700.1372 Přítlačné kotouče, 39 mm 97

700.1373 Přítlačné kotouče, 40 mm 105

700.1374 Přítlačné kotouče, 41 mm 111

700.1375 Přítlačné kotouče, 42 mm 119

700.1376 Přítlačné kotouče, 43 mm 125

700.1377 Přítlačné kotouče, 44 mm 132

700.1378 Přítlačné kotouče, 45 mm 138

700.1379 Přítlačné kotouče, 46 mm 144

700.1380 Přítlačné kotouče, 47 mm 153

700.1381 Přítlačné kotouče, 48 mm 159

700.1382 Přítlačné kotouče, 49 mm 165

700.1383 Přítlačné kotouče, 50 mm 172

700.1384 Přítlačné kotouče, 51 mm 181

700.1385 Přítlačné kotouče, 52 mm 188

700.1386 Přítlačné kotouče, 53 mm 196

700.1387 Přítlačné kotouče, 54 mm 205

700.1388 Přítlačné kotouče, 55 mm 213

700.1389 Přítlačné kotouče, 56 mm 221

700.1390 Přítlačné kotouče, 57 mm 231

700.1391 Přítlačné kotouče, 58 mm 238

700.1392 Přítlačné kotouče, 59 mm 247

700.1393 Přítlačné kotouče, 60 mm 258

700.1394 Přítlačné kotouče, 61 mm 266

700.1395 Přítlačné kotouče, 62 mm 276

700.1396 Přítlačné kotouče, 63 mm 284

700.1397 Přítlačné kotouče, 64 mm 294

700.1398 Přítlačné kotouče, 65 mm 305

700.1399 Podpěrné kotouče, 75 mm 500

Souprava univerzálních vytloukačů na ložiska a vložky

• K šetrnému zaražení ložiskových a radiálních těsnicích 
kroužků

• univerzálně použitelné nářadí
• volitelný způsob ovládání: manuálně kladivem nebo 
dílenským lisem

• pracovní rozmezí 70,0–150,0mm
• upínací adaptér vhodný pro dva přítlačné kotouče
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

150.9710 21 
dílná

Souprava univerzálních vytloukačů 
na ložiska a vložky 19,13

Balení osahuje:

150.9712 Upínací adaptér, 45,5 mm 0,04

150.9713 Upínací adaptér, 55 mm 0,22

150.9714 Vyrážecí trn s rýhováním, 273,0 mm 1,08

150.9715 Přítlačná deska, 70 mm 0,35

150.9716 Přítlačná deska, 75 mm 0,41

150.9717 Přítlačná deska, 80 mm 0,47

150.9718 Přítlačná deska, 85 mm 0,52

150.9719 Přítlačná deska, 90 mm 0,59

150.9720 Přítlačná deska, 95 mm 0,66

150.9721 Přítlačná deska, 100 mm 0,73

150.9722 Přítlačná deska, 105 mm 0,81

150.9723 Přítlačná deska, 110 mm 0,89

150.9724 Přítlačná deska, 115 mm 0,98

150.9725 Přítlačná deska, 120 mm 1,07

150.9726 Přítlačná deska, 125 mm 1,16

150.9727 Přítlačná deska, 130 mm 1,26

150.9728 Přítlačná deska, 135 mm 1,35

150.9729 Přítlačná deska, 140 mm 1,46

150.9730 Přítlačná deska, 145 mm 1,56

150.9731 Přítlačná deska, 150 mm 1,68

151.2603 Úhlový klíč s čepem na šrouby s vnitřním 
šestihranem, fosfátovaný, krátký, 3 mm 0,01



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i373

Souprava tlačných a tažných objímek

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, 
zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon! Nelze kombinovat s jinými systémy.

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno (ACME) M10xP1,5     60 Nm
 Vřeteno (ACME) M12xP2,0   120 Nm
 Vřeteno (ACME) M14xP2,0   150 Nm
 Vřeteno (ACME) M16xP2,5   250 Nm

700.1550 37 
dílná

Souprava tlačných a tažných 
objímek 17,00

Balení osahuje:

X

700.1550-
34 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 34 mm, 

vnější Ø 44 mm 250

700.1550-
36 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 36 mm, 

vnější Ø 46 mm 260

700.1550-
38 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 38 mm, 

vnější Ø 48 mm 280

700.1550-
40 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 40 mm, 

vnější Ø 50 mm 290

700.1550-
42 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 42 mm, 

vnější Ø 52 mm 300

700.1550-
44 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 44 mm, 

vnější Ø 54 mm 320

700.1550-
46 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 46 mm, 

vnější Ø 56 mm 330

700.1550-
48 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 48 mm, 

vnější Ø 58 mm 340

700.1550-
50 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 50 mm, 

vnější Ø 60 mm 350

700.1550-
52 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 52 mm, 

vnější Ø 62 mm 360

700.1550-
54 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 54 mm, 

vnější Ø 64 mm 380

700.1550-
56 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 56 mm, 

vnější Ø 66 mm 390

700.1550-
58 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 58 mm, 

vnější Ø 68 mm 410

700.1550-
60 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 60 mm, 

vnější Ø 70 mm 420

700.1550-
62 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 62 mm, 

vnější Ø 72 mm 430

700.1550-
64 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 64 mm, 

vnější Ø 74 mm 440

700.1550-
66 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 66 mm, 

vnější Ø 76 mm 460

700.1550-
68 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 68 mm, 

vnější Ø 78 mm 470

700.1550-
70 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 70 mm, 

vnější Ø 80 mm 480

700.1550-
72 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 72 mm, 

vnější Ø 82 mm 490

700.1550-
75 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 75 mm, 

vnější Ø 85 mm 500

700.1550-
80 1 Tlačné objímky, vnitřní Ø 80 mm, vnější Ø 90 mm 520

700.1551 1 Vřeteno, M10x1,5 170

700.1552 1 Vřeteno, M12x2,0 200

700.1553 1 Vřeteno, M14x2,0 350

700.1554 1 Vřeteno, M16x2,5 380

700.1555 1 Přítlačný adaptér pro stupňovité 
desky, nákladní vozidla  350

Balení osahuje:

X

700.1556 2 Stupňovitá deska, 3 otvory, strana A+B  350
700.1551-

01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro 
vřeteno 700.1551 140

700.1551-
02 1 Tlaková matice s ložiskem pro vřeteno 

700.1551 160

700.1552-
01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro 

vřeteno 700.1552 120

700.1552-
02 1 Tlaková matice s ložiskem pro vřeteno 

700.1552 160

700.1553-
01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro 

vřeteno 700.1553 120

700.1553-
02 1 Tlaková matice s ložiskem pro vřeteno 700.1553 140

700.1554-
01 1 Tlaková matice s Lok funkcí pro 

vřeteno 700.1554 100

700.1554-
02 1 Tlaková matice s ložiskem pro vřeteno 

700.1554 140

Souprava tlačných a tažných objímek

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, 
zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno, M14x1,5, 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm

700.1760 20 
dílná

Souprava tlačných a tažných 
objímek 8,32

Balení osahuje:

X

700.1702 2 Tlaková matice, M12 124

700.1704 2 Tlaková matice, M16 130

700.1706 1 Stupňovitý kotouč, č. 1 350

700.1707 1 Stupňovitý kotouč, č. 2 390

700.1708 1 Stupňovitý kotouč, č. 3 420

700.1709 1 Stupňovitý kotouč, č. 4 450

700.1714 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 34 mm, 
vnější Ø 44 mm 250

700.1718 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 42 mm, 
vnější Ø 52 mm 300

700.1719 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 44 mm, 
vnější Ø 54 mm 320

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 473

700.1720 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 46 mm, 
vnější Ø 56 mm 330

700.1723 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 52 mm, 
vnější Ø 62 mm 370

700.1729 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 64 mm, 
vnější Ø 74 mm 440

700.1732 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 70 mm, 
vnější Ø 80 mm 480

700.1733 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 72 mm, 
vnější Ø 82 mm 490

980.1090 2 Speciální tuk na závity, tuba 5

Souprava tlačných a tažných objímek

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, 
zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno M14x1,5 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm

700.1700 36 
dílná

Souprava tlačných a tažných 
objímek 14,80

Balení osahuje:

X

700.1701 2 Tlaková matice, M10 125

700.1702 2 Tlaková matice, M12 124

700.1703 2 Tlaková matice, M14 130

700.1704 2 Tlaková matice, M16 130

700.1706 1 Stupňovitý kotouč, č. 1 350

700.1707 1 Stupňovitý kotouč, č. 2 390

700.1708 1 Stupňovitý kotouč, č. 3 420

700.1709 1 Stupňovitý kotouč, č. 4 450

700.1714 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 34 mm, 
vnější Ø 44 mm 250

700.1715 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 36 mm, 
vnější Ø 46 mm 260

700.1716 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 38 mm, 
vnější Ø 48 mm 280

700.1717 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 40 mm, 
vnější Ø 50 mm 290

700.1718 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 42 mm, 
vnější Ø 52 mm 300

700.1719 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 44 mm, 
vnější Ø 54 mm 320

700.1710 1 Vřeteno, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Vřeteno, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 473

700.1720 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 46 mm, 
vnější Ø 56 mm 330

700.1721 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 48 mm, 
vnější Ø 58 mm 340

700.1722 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 50 mm, 
vnější Ø 60 mm 350

700.1723 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 52 mm, 
vnější Ø 62 mm 370

700.1724 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 54 mm, 
vnější Ø 64 mm 380

700.1725 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 56 mm, 
vnější Ø 66 mm 390

700.1726 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 58 mm, 
vnější Ø 68 mm 410

700.1727 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 60 mm, 
vnější Ø 70 mm 420

700.1728 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 62 mm, 
vnější Ø 72 mm 430

700.1729 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 64 mm, 
vnější Ø 74 mm 440

700.1730 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 66 mm, 
vnější Ø 76 mm 460

700.1731 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 68 mm, 
vnější Ø 78 mm 470

700.1732 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 70 mm, 
vnější Ø 80 mm 480

700.1733 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 72 mm, 
vnější Ø 82 mm 490
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Rozšiřující souprava tlakových a tažných pouzder, stupeň 
1

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na stavební stroje, nákladní vozy, 
komunální, zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku
• rozšiřující souprava pro 700.1700 / 700.1735

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno M14x1,5 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm
 Vřeteno TR20x4 400 Nm

700.1800 22 
dílná

Rozšiřující souprava tlakových a 
tažných pouzder, stupeň 1 16,60

Balení osahuje:

700.1800-01 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 74 mm, vnější Ø 84 mm 240

700.1800-02 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 76 mm, vnější Ø 86 mm 240

700.1800-03 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 78 mm, vnější Ø 88 mm 240

700.1800-04 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 80 mm, vnější Ø 90 mm 240

700.1800-05 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 82 mm, vnější Ø 92 mm 240

700.1800-06 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 84 mm, vnější Ø 94 mm 240

700.1800-07 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 86 mm, vnější Ø 96 mm 240

700.1800-08 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 88 mm, vnější Ø 98 mm 240

700.1800-09 Přítlačný adaptér pro stupňovité desky, 2dílná sada 350

700.1800-10 Kontramatice M 10 350

700.1800-11 Kontramatice M 12 350

700.1800-12 Kontramatice M 14 350

700.1800-13 Stupňovitý kotouč, č. 1 350

700.1800-14 Stupňovitý kotouč, č. 2 350

700.1800-15 Stupňovitý kotouč, č. 3 350

700.1800-16 Stupňovitý kotouč, č. 4 350

700.1800-17 Vřeteno TR 20, krátké 350

700.1800-18 Vřeteno TR 20, dlouhé 350

700.1800-19 Přítlačná matice TR 20 s ložiskem, 2dílná sada 350

980.1085 Speciální tuk na závity, stříkačka 22

Souprava vřeten pro soupravu tlačných a tažných 
objímek

• se 4 vřeteny pro systém tažných a tlačných objímek KS
• stoupání závitu: 1,5
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• včetně speciálního maziva na závity
• slitina chromu a molybdenu

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno, M14x1,5, 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm

700.1735 13 
dílná

Souprava vřeten pro soupravu 
tlačných a tažných objímek 2,20

Balení osahuje:

X

700.1710 1 Vřeteno, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Vřeteno, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 473

700.1701 2 Tlaková matice, M10 125

700.1702 2 Tlaková matice, M12 124

700.1703 2 Tlaková matice, M14 130

700.1704 2 Tlaková matice, M16 130

980.1085 1 Speciální tuk na závity, stříkačka 22

Rozšiřující souprava tlakových a tažných pouzder, stupeň 
2

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na stavební stroje, nákladní vozy, 
komunální, zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku
• souprava k rozšíření 700.1700 + 700.1800 / 700.1735 + 
700.1800

700.1805 14 
dílná

Rozšiřující souprava tlakových a 
tažných pouzder, stupeň 2 16,40

Balení osahuje:

700.1800-20 Přítlačná matice, velká, M16, s ložiskem 0,31

700.1800-21 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 90 mm, vnější Ø 100 mm 0,90

700.1800-22 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 92 mm, vnější Ø 102 mm 0,92

700.1800-23 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 94 mm, vnější Ø 104 mm 0,94

700.1800-24 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 96 mm, vnější Ø 106 mm 0,96

700.1800-25 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 98 mm, vnější Ø 108 mm 0,98

700.1800-26 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 100 mm, vnější Ø 110 mm 0,99

700.1800-27 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 102 mm, vnější Ø 112 mm 1,00

700.1800-28 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 104 mm, vnější Ø 114 mm 1,03

700.1800-29 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 106 mm, vnější Ø 116 mm 1,05

700.1800-30 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 108 mm, vnější Ø 118 mm 1,06

700.1800-31 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 110 mm, vnější Ø 120 mm 1,10

700.1800-32 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 112 mm, vnější Ø 122 mm 1,10

Souprava přítlačných a tažných pouzder Master

• k montáži a demontáži ložisek
• ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• univerzální použití na stavební stroje, nákladní vozy, 
komunální, zemědělskou a lesní techniku, atd.

• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo válcem s 
dutým pístem

• podle účelu použití lze objímky individuálně dodatečně upravit
• axiální ložisko chrání před zvýšeným třením v průběhu práce
• v pevném umělohmotném kufříku

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon!

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno M10x1,5 60 Nm
 Vřeteno M12x1,5 100 Nm
 Vřeteno, M14x1,5, 180 Nm
 Vřeteno M16x1,5 250 Nm
 Vřeteno TR20x4 400 Nm

700.1810 46 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
pouzder Master 31,20

Balení osahuje:

X

700.1701 2 Tlaková matice, M10 0,13

700.1702 2 Tlaková matice, M12 0,12

700.1703 2 Tlaková matice, M14 0,13

700.1710 1 Vřeteno, M10, 350 mm 0,17

700.1711 1 Vřeteno, M12, 350 mm 0,25

700.1712 1 Vřeteno, M14, 350 mm 0,35

700.1713 1 Vřeteno, M16, 350 mm 0,47

700.1800-01 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 74 mm, vnější Ø 84 mm 0,24

700.1800-02 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 76 mm, vnější Ø 86 mm 0,24

700.1800-03 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 78 mm, vnější Ø 88 mm 0,24

700.1800-04 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 80 mm, vnější Ø 90 mm 0,24

700.1800-05 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 82 mm, vnější Ø 92 mm 0,24

700.1800-06 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 84 mm, vnější Ø 94 mm 0,24

700.1800-07 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 86 mm, vnější Ø 96 mm 0,24

700.1800-08 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 88 mm, vnější Ø 98 mm 0,24

700.1800-09 2 Přítlačný adaptér pro stupňovité desky, 2dílná sada 0,35

700.1800-10 1 Kontramatice M 10 0,35

700.1800-11 1 Kontramatice M 12 0,35

700.1800-12 1 Kontramatice M 14 0,35

700.1800-13 1 Stupňovitý kotouč, č. 1 0,35

700.1800-14 1 Stupňovitý kotouč, č. 2 0,35

700.1800-15 1 Stupňovitý kotouč, č. 3 0,35

700.1800-16 1 Stupňovitý kotouč, č. 4 0,35

700.1800-17 1 Vřeteno TR 20, krátké 0,35

700.1800-18 1 Vřeteno TR 20, dlouhé 0,35

700.1800-19 1 Přítlačná matice TR 20 s ložiskem, 2dílná sada 0,35

700.1800-20 2 Přítlačná matice, velká, M16, s ložiskem 0,31

700.1800-21 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 90 mm, vnější Ø 100 mm 0,90

700.1800-22 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 92 mm, vnější Ø 102 mm 0,92

700.1800-23 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 94 mm, vnější Ø 104 mm 0,94

700.1800-24 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 96 mm, vnější Ø 106 mm 0,96

700.1800-25 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 98 mm, vnější Ø 108 mm 0,98

700.1800-26 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 100 mm, vnější Ø 110 mm 0,99

700.1800-27 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 102 mm, vnější Ø 112 mm 1,00

700.1800-28 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 104 mm, vnější Ø 114 mm 1,03

700.1800-29 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 106 mm, vnější Ø 116 mm 1,05

700.1800-30 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 108 mm, vnější Ø 118 mm 1,06

700.1800-31 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 110 mm, vnější Ø 120 mm 1,10

700.1800-32 1 Tlakové pouzdro, vnitřní Ø 112 mm, vnější Ø 122 mm 1,10

980.1085 1 Speciální tuk na závity, stříkačka 0,02
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Speciální tuk na závity pro stahovací a tlačná vřetena

• mazivo pro staticky velmi namáhané konstrukční díly, 
například pohybové šrouby

• ochrana před zvýšeným opotřebováním a zadřením
• kompletní vyplnění nerovností v povrchu, který má být 
chráněn

• uzavřený povrch, který minimalizuje tření
• a účinně chrání před korozí
• prodloužení životnosti pohybových šroubů
• zajištění bezvadné funkce dokonce i při silném zahřívání až 
do max. 1 200 °C

980.1090 Speciální tuk na závity, tuba 5

Speciální tuk na závity pro vysoce zatěžované stahovací 
a tlačná vřetena a čepy

• mazivo pro staticky velmi namáhané konstrukční díly, 
například pohybové šrouby

• ochrana před zvýšeným opotřebováním a zadřením
• kompletní vyplnění nerovností v povrchu, který má být 
chráněn

• uzavřený povrch, který minimalizuje tření
• a účinně chrání před korozí
• prodloužení životnosti pohybových šroubů
• zajištění bezvadné funkce dokonce i při silném zahřívání až 
do max. 1 200 °C

980.1085 Speciální tuk na závity, stříkačka 22

Montážní pouzdra pro pouzdra s drážkou ložiskových 
pouzder, užitková vozidla 

• k předepnutí drážkovaných ložiskových pouzder na 
užitkových vozidlech

• z originálního rozměru na rozměr upínacího otvoru pomocí 
konického pouzdra

• praktické univerzální řešení svépomocí
• k použití s hydraulickými nebo mechanickými lisy
• vtlačení pomocí pouzdra přímo do upínacího otvoru na 
vozidle

• výběr nejběžnějších průměrů
• leštěný vnitřní povrch pro optimální kluzné vlastnosti
• robustní provedení
• malá konstrukční velikost

Použití: listové pružiny, stabilizátory, zavěšení kabin, atd.
Pozor: toto nářadí se musí kombinovat s komponentami z 
již dostupných sad (například ze sady tažných a tlačných 
objímek).
Doporučená montážní pasta: např. MOLYKOTE G-Rapid 
Plus

700.1821 58 → 55 85,0

apř. bimetalové ložiskové 
pouzdro Gi-Metall, Iveco 

Eurostar stabilizátor/
listové pružiny

1,60

700.1823 63 → 60 85,0

apř. bimetalové ložiskové 
pouzdro Gi-Metall, Iveco 

Eurostar stabilizátor/
listové pružiny

1,60

700.1825 68 → 63 85,0 např. DB Stabilisator 
Actros, Atego 1,60

700.1827 72 → 68 85,0 např. přední nápravy 
MAN 1,60

700.1829 74 → 70 85,0 např. ložiska s čepem, 
DB Actros Classic 1,60

700.1831 89 → 84 85,0 např. ložiska s čepem, 
DB Stabilisator Classic 0,50

SYSTÉMY HYDRAULICKÉHO NÁŘADÍ NA LOŽISKOVÁ POUZDRA
HYSYFSIL

Hydraulická ruční pumpa

• jednostupňové
• přestavovací ventil pro dopředný a zpětný chod
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• provozní tlak max. 700 bar

640.0010 3/8" - 18 NPT 585 133 119 2,62 9,00

Pneumatické hydraulické čerpadlo

• pohon stlačeným vzduchem
• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• provozní tlak max. 700 bar
• využitelný objem nádoby 2 081cm³ = 2,081 l
• čerpané množství na jeden zdvih: 
  0,8 l/min. při tlaku 200 bar 
0,1 l/min. při tlaku 700 bar

640.0020 3/8" - 18 NPT 255 130 200 11,00

Elektrické hydraulické čerpadlo

• dvoustupňové pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• využitelný objem nádoby 1 900 cm³ = 1,9 l
• včetně tlakové hadice 1,8 m
• výkon motoru 0,37kW - 220/230 V - 50/60 Hz, jednofázový 
(3,2 A) 

  1. stupeň: max. 13 bar 
  2. stupeň: max. 700 bar
• čerpané množství na jeden zdvih: 
  1. stupeň: 3,31 l/min 
  2. stupeň: 0,32 l/min

640.0030 3/8" - 18 NPT 244 244 362 14,00

Souprava univerzálních tažných objímek, s hydraulickým 
válcem 18 t

• k montáži a demontáži ložisek
• Ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, 
kuličková ložiska, simmerringy, atd.

• Univerzální provedení pro stavební stroje, nákladní vozy, 
komunální, zemědělskou a lesní techniku, atd.

• K použití s dodaným hydraulickým válcem
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.3755 24 
dílná

Souprava univerzálních tažných 
objímek, s hydraulickým válcem 18 t 17,61

Balení osahuje:

460.3756 Opěrné pouzdro, vnější Ø 80 mm, vnitřní 
Ø 72 mm 0,82

460.3757 Opěrné pouzdro, vnější Ø 55 mm, vnitřní 
Ø 48 mm 0,54

460.3758 Přítlačný díl, vnější Ø 90 mm, vnitřní Ø 
45 mm 0,69

460.3763 Přítlačný díl, vnější Ø 35 mm, vnitřní Ø 
16 mm 0,13

460.3764 Přítlačný díl, vnější Ø 55 mm, vnitřní Ø 
20 mm 0,35

460.3766 Přítlačný díl, vnější Ø 70 mm, vnitřní Ø 
24 mm 0,63

460.3767 Přítlačný díl, vnější Ø 45 mm, vnitřní Ø 
16 mm 0,24

460.3768 Přítlačný díl, vnější Ø 65 mm, vnitřní Ø 
20 mm 0,56

460.3769 Hydraulický válec, 18 t 5,99

460.3759 Pohybový šroub, M16x2 mm, 500 mm 0,75

460.3761 Pohybový šroub, M20x2,5 mm, 500 mm 1,16

460.3762 Pohybový šroub, M24x3 mm, 500 mm 1,77

Souprava pouzder na trojúhelníková ramena, pro vozidla 
DAF, Ø 70 mm

• K montáži a demontáži pouzder na trojúhelníkových 
ramenech zadních náprav

• vhodné pro přední ložisko a pro zadní ložisko s Ø 70 mm
• snadná a jistá manipulace
• společně s dílenským lisem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Trojúhelníková ramena na zadní nápravě, 
DAF

460.3925 8 dílná Souprava pouzder na trojúhelníková 
ramena, pro vozidla DAF, Ø 70 mm 11,30

Balení osahuje:

460.3934 Adaptérový kroužek 0,27

460.3926 Demontážní pouzdro s průhledovým 
okénkem, velké pouzdro 2,77

460.3927 Demontážní přítlačný díl, velké pouzdro 1,96

460.3928 Montážní přídržná tyč, velké pouzdro 1,45

460.3929 Montážní přídržný díl, velké pouzdro 0,90

460.3931 Tavný kotouč na trojúhelníková ramena 0,28

460.3932 Montážní a demontážní pouzdro s 
průhledovým okénkem, malé pouzdro 2,96

460.3933 Montážní a demontážní přítlačný díl, malé 
pouzdro 1,55
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Souprava pouzder na trojúhelníková ramena, pro vozidla 
DAF, Ø 75 mm

• K montáži a demontáži pouzder na trojúhelníkových 
ramenech zadních náprav

• Vhodné pro přední ložisko a pro zadní ložisko s Ø 75 mm
• snadná a jistá manipulace
• společně s dílenským lisem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Trojúhelníková ramena na zadní nápravě, 
DAF

460.4160 8 dílná Souprava pouzder na trojúhelníková 
ramena, pro vozidla DAF, Ø 75 mm 11,44

Balení osahuje:

460.3926 Demontážní pouzdro s průhledovým 
okénkem, velké pouzdro 2,77

460.3927 Demontážní přítlačný díl, velké pouzdro 1,96

460.3928 Montážní přídržná tyč, velké pouzdro 1,45

460.3929 Montážní přídržný díl, velké pouzdro 0,90

460.3931 Tavný kotouč na trojúhelníková ramena 0,28

460.4161 Montážní a demontážní přítlačný díl, malé 
pouzdro 2,96

460.4162 Montážní přídržný díl, malé pouzdro 1,55

460.4163 Přítlačný díl pro demontáž, malé pouzdro 0,57

Souprava nářadí na pouzdra s drážkou, na pouzdra s 
drážkou ložiskových pouzder

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder v oblasti závěsů 
pružin na nákladních vozidlech

• bezproblémové předepnutí drážkovaných pouzder s použitím 
upínacích bloků a vhodných polomisek pro dosažení 
montážního rozměru

• včetně hydraulického válce 12 t – zejména pro demontáž 
pevně usazených pouzder

• hydraulický válec pro univerzální použití
• dodávka bez hydraulického čerpadla
• volitelné: ruční pumpa 640.0010
• volitelné: pneumaticko-hydraulické čerpadlo 640.0020
• volitelné: elektrické hydraulické čerpadlo, 244 mm
• způsob montáže mimořádně šetrně k pouzdrům díky 
paralelně pracujícím upínacím prvkům

• zachování funkce ložiskového pouzdra
• jednoduchá manipulace a krátká doba montáže
• bezpečná práce
• vhodné k výměně pouzder přímo na vozidle

Použití:
Ø 51 mm – Volvo FM12 
Ø 60 mm – DB / Renault (430/450/460) 
Ø 68 mm – MAN-TGA (140/414/460) pružiny na předních 
nápravách ROR, SAF

460.1705 19 
dílná

Souprava nářadí na pouzdra s 
drážkou, na pouzdra s drážkou 
ložiskových pouzder

14,90

Balení osahuje:

460.1706 Hydraulický válec, 12t 6,13

460.1707 Upínací pouzdro, Ø 90x166 mm 2,60

460.1708 Opěrný kroužek (demontáž) Ø 74x20 mm 0,59

460.1709 Opěrný kroužek (demontáž) Ø 64x20 mm 0,68

460.1711 Přítlačný díl (demontáž) Ø 66x35 mm 0,29

460.1712 Přítlačný díl (demontáž) Ø 59x34 mm 0,24

460.1713 Přítlačný díl (demontáž) Ø 49x34 mm 0,19

460.1714 Kotevní blok, Ø 90x54 mm 3,08

460.1715 Souprava poloskořepin, Ø 68x54 mm 1,09

460.1716 Souprava poloskořepin, Ø 60x54 mm 1,42

460.1717 Souprava poloskořepin, Ø 51x54 mm 1,74

460.1718 Opěrné ložisko (montáž) Ø 78x35 mm 0,52

460.1719 Opěrné ložisko (montáž) Ø 78x37 mm 0,51

460.1721 Opěrné ložisko (montáž) Ø 98x36 mm 0,73

460.1722 Opěrný kroužek (montáž) Ø 108x26 mm 0,92

460.1723 Opěrný kroužek (montáž) Ø 103x26 mm 0,86

460.1724 Opěrný kroužek (montáž) Ø 108x25 mm 1,04

460.1725 Vřeteno (montáž) M16x2,0 L=280 mm 0,52

460.1726 Vřeteno (demontáž) M16x2,0 L=195mm 0,24

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 16 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 16 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 67,0 mm

440.0005 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 16 t 5,48

Balení osahuje:

440.0001 Hydraulický válec, 16t 3,38

440.0002 Přítlačná osa, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 132 mm 0,32

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01
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Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 22 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideálně vhodné pro dodávky
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 22 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0010 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 22 t 6,90

Balení osahuje:

440.0013 Hydraulický válec, 22 t 4,64

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0014 Přítlačná osa, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 32 t

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 32 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 113,0 mm

440.0025 6 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 32 t 9,35

Balení osahuje:

440.0026 Hydraulický válec, 32 t 8,02

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0028 Límcová matice, M22 0,16

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 0,62

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava hydraulických válců s krátkým zdvihem 14 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
ložisek kol, atd.

• s nastavitelnou tlačnou tyčí
• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• určeno speciálně k použití s lisovacím třmenem a stojanem 
na lisovací práce 440.0190 a 440.0180

• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 14 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 55,0 mm

440.0015 3 dílná Souprava hydraulických válců s 
krátkým zdvihem 14 t 2,67

Balení osahuje:

440.0017 Hydraulický válec, 14 t 2,42

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• automatický zpětný chod pístu
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 45 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M27

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0480 7 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 14,92

Balení osahuje:

440.0481 Hydraulický válec, 45t 11,92

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0482 Nastavitelný přítlačný díl, M30 0,72

440.0483 Nárazové těleso, M27 0,52

440.0484 Límcová matice, M27 0,30

440.0485 Tažná tyč, M27 1,26

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava tažných tyčí, límcových matic a adaptérů

• univerzální použití
• extrémně robustní vřetena s indukčně tvrzeným závitem 
(M10–M22)

• optimálně vhodné k použití s veškerým nářadím na osobní 
automobily, dodávky a nákladní vozy s příslušnou redukcí

• ideálně vhodné pro hydraulické válce 440.0005, 440.0010 a 
440.0020

• speciální nástrojářská ocel

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat!

440.0040 13 
dílná

Souprava tažných tyčí, límcových 
matic a adaptérů 1,98

Balení osahuje:

440.0041 Tažná tyč, M10 80

440.0042 Tažná tyč, M12 180

440.0043 Tažná tyč, M14 240

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 620

440.0044 Adaptér, M22-M10 50

440.0045 Adaptér, M22-M12 50

440.0046 Adaptér, M22-M14 40
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Balení osahuje:

440.0047 Límcová matice, M10 20

440.0048 Límcová matice, M12 20

440.0049 Límcová matice, M14 60

440.0007 Límcová matice, M18 80

440.0028 Límcová matice, M22 160

Souprava hydraulické nožní pumpy

• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 0,75 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0060 4 dílná Souprava hydraulické nožní pumpy 7,83

Balení osahuje:

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20

440.0061 Hydraulická nožní pumpa 6,72

440.0070 Souprava těsnění 0,01

Souprava pneumatického hydraulického čerpadla

• pohon stlačeným vzduchem
• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 1,4 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0055 3 dílná Souprava pneumatického 
hydraulického čerpadla 6,32

Balení osahuje:

440.0056 Pneumatické hydraulické čerpadlo 5,22

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20

Manometr

• s rychlospojkou Cejn pro přímé připojení ke všem 
hydraulickým čerpadlům KS-Tools

• dobře čitelná stupnice v jednotkách psi a bar

Pozor: údaje o maximálním tlakovém rozsahu hydraulického 
válce naleznete v příslušném návodu k použití!

440.0063 Manometr 500

Hydraulická jednotka, 22t, s hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• včetně hydraulického čerpadla a manometru
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

440.0580 15 
dílná

Hydraulická jednotka, 22t, s 
hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

15,23

Balení osahuje:

440.0010 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 22 t, 10dílná 6,90

440.0060 Souprava hydraulické nožní pumpy, 4dílná 7,83

440.0063 Manometr, 150 mm 0,50

Hydraulická jednotka, 32t, s hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• včetně hydraulického čerpadla a manometru
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

440.0585 11 
dílná

Hydraulická jednotka, 32t, s 
hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

9,35

Balení osahuje:

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0060 Souprava hydraulické nožní pumpy, 4dílná 7,83

440.0063 Manometr, 150 mm 0,50

Hydraulická jednotka, 16t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9991 13 
dílná

Hydraulická jednotka, 16t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

11,80

Balení osahuje:

440.0005 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 16t, 10dílná 5,48

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32
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Hydraulická jednotka, 22t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9995 13 
dílná

Hydraulická jednotka, 22t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

13,22

Balení osahuje:

440.0010 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 22 t, 10dílná 6,90

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Hydraulická jednotka, 32t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9996 9 dílná
Hydraulická jednotka, 32t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

15,67

Balení osahuje:

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Hydraulika Klann na nářadí KS PP2

• k použití hydraulického válce Klann (17 t) s nářadím KS Tools 
s vnitřním závitem 1,1/2“

• adaptér 2,1/4“-14 UNS (závit Klann) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0038 Hydraulika Klann na nářadí KS PP2 1,08

Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Klann

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-14 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0036 Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann 200

Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro užitková 
vozidla) Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (32 t) se 
speciálním nářadím Klann (přípojka 2,3/4“-16 UNS)

• adaptér 2.1/2“ PP2 na 2.3/4“-16 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0409 Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro 
užitková vozidla) Klann 140

Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, KS PP1

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,522 t) se 
speciálním nářadím Sauer, Müller, KS PP1

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS PP1)
• speciální nástrojářská ocel

440.0034 Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, 
KS PP1 230

Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2

• k použití s hydraulickým válcem Paschke společně se 
speciálním nářadím PP2 KS Tools

• adaptér M68x2 mm (závit Paschke) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0407 Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2 1,24

Hydraulika KS na nářadí Paschke

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Paschke

• adaptér 1,1/2“ PP2 na M68x2 mm (závit Paschke)
• speciální nástrojářská ocel

440.0408 Hydraulika KS na nářadí Paschke 330

Hydraulika KS PP2 na speciální nářadí pro užitková 
vozidla KS

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (16 a 22 t) na 
nářadí KS-Tools PP2 se závitem 2,1/2“

• adaptér 1,1/2“ PP2 na závit 2,1/2“ PP2 (velký příčník – 
program pro užitková vozidla)

• speciální nástrojářská ocel

440.0037 Hydraulika KS PP2 na speciální nářadí pro 
užitková vozidla KS 570

Souprava univerzálního lisovacího nářadí

• k montáži a demontáži šroubů ložisek, pouzder a nosných 
kloubů

• adaptér a přítlačná hřídel pro použití s univerzálním stojanem 
na lisovací práce

• 24 lisovacích pouzder různých velikostí
• 61 různých vnitřních a vnějších průměrů od 30,5 do 79,7 mm
• univerzálně vhodné pro osobní automobily a dodávky
• vynikající také ke společnému použití s dílenským lisem
• speciální nástrojářská ocel

440.0300 26 
dílná

Souprava univerzálního lisovacího 
nářadí 9,67
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Balení osahuje:

440.0348 Adaptérová destička 250

440.3049 Nastavitelná tlačná tyč, M24 x 90 mm 280

440.0301 Lisovací pouzdro, 40,7x42,5x35,2 mm 200

440.0302 Lisovací pouzdro, 43,7x45,5x38,2 mm 220

440.0303 Lisovací pouzdro, 46,7x48,5x41,2 mm 260

440.0304 Lisovací pouzdro, 49,7x51,5x44,2 mm 280

440.0305 Lisovací pouzdro, 52,7x54,5x47,2 mm 320

440.0306 Lisovací pouzdro, 55,7x57,5x50,2 mm 360

440.0307 Lisovací pouzdro, 58,7x69,5x53,2 mm 400

440.0308 Lisovací pouzdro, 61,7x63,5x56,2 mm 440

440.0309 Lisovací pouzdro, 65,7x67,5x60,2 mm 500

440.0310 Lisovací pouzdro, 69,7x71,5x64,2 mm 560

440.0311 Lisovací trubka, 38,7x44,7x30,5 mm 260

440.0312 Lisovací trubka, 41,7x44,7x34 mm 260

440.0313 Lisovací trubka, 44,7x44,7x37,2 mm 260

440.0314 Lisovací trubka, 47,7x55x40,2 mm 320

440.0315 Lisovací trubka, 50,7x55x43,2 mm 320

440.0316 Lisovací trubka, 53,7x55x46,2 mm 320

440.0317 Lisovací trubka, 56,7x55x49,2 mm 340

440.0318 Lisovací trubka, 59,7x70x52,2 mm 480

440.0319 Lisovací trubka, 62,7x70x55,2 mm 480

440.0320 Lisovací trubka, 65,7x70x58,2 mm 480

440.0321 Lisovací trubka, 68,7x70x61,2 mm 480

440.0322 Lisovací trubka, 71,7x70x64,2 mm 500

440.0323 Lisovací trubka, 75,7x75,7x68,2 mm 540

440.0324 Lisovací trubka, 79,7x79,7x72,2 mm 560

Souprava univerzálního lisovacího nářadí na díly náprav

• k montáži a demontáži šroubů ložisek, pouzder a nosných 
kloubů

• adaptér a adaptérový kroužek pro použití s univerzálním 
stojanem na lisovací práce

• 61 tlačných objímek různých vnitřních a vnějších průměrů od 
34,0 do 90,0 mm

• univerzálně vhodné pro osobní automobily a dodávky
• vynikající také v kombinaci s dílenským lisem nebo 
hydraulickým válcem 

• speciální nástrojářská ocel

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat! 
Přetížení povede k nežádoucímu napínání materiálu nebo 
dokonce k prasknutí. Momentovým klíčem vždy zkontrolujte 
sílu přenášenou na pohon! Nelze kombinovat s jinými systémy.

Maximální přípustné utahovací momenty.
 Vřeteno (ACME) M10xP1,5     60 Nm
 Vřeteno (ACME) M12xP2,0   120 Nm
 Vřeteno (ACME) M14xP2,0   150 Nm
 Vřeteno (ACME) M16xP2,5   250 Nm

440.9997 38 
dílná

Souprava univerzálního lisovacího 
nářadí na díly náprav 23,29

Balení osahuje:

X

700.1550 1 Souprava tlačných a tažných objímek, 
37dílná 17,00

440.0176 1 Příčník, horní, s vnitřním závitem 1,1/2" 2,04

440.0179 4 Šroub, M16x40 mm 0,08

440.0204 1 Dolní příčník, jednostranně otevřený 2,04

440.0536 1 Souprava spojovacích vzpěr, 2dílná, 
350,0 mm 1,85

440.0537 1 Adaptérový kroužek PPII, Ø 90,0 mm 0,47

440.0538 1 Adaptér s funkcí Lock, Ø 35,0 mm 0,16

NÁŘADÍ NA PŘEVODOVKY NÁPRAVOVÝCH DIFERENCIÁLŮ
WKZFACHSDIFGET

Klíč na stavěcí matice se zářezy KM, čepy na vnější 
straně

• k utažení a uvolnění stavěcích matic se zářezy DIN 981 na 
hřídelích a upínacích nebo stahovacích pouzdrech

• minimální prostorové nároky v okolí matice
• tenké provedení
• možné momentově přesné utažení
• možnost zabezpečení kolíkem a pryžovým kroužkem
• pracovní rozsah KM4 až KM12 (matice s kuličkovým 
ložiskem)

Oblasti použití: montáž a demontáž valivých ložisek, 
ozubených kol, kuželíkových ložisek, kuličkových ložisek, atd.
 zemědělské stroje, lesní a komunální technika, stavební stroje, 
průmyslové použití, užitková vozidla, atd.

450.5004 1/2" KM4 37,3 28,5 4 4,0 60,0 207

450.5005 1/2" KM5 44,3 34,5 4 5,0 60,0 259

450.5006 1/2" KM6 52,3 41,5 4 5,0 60,0 321

450.5007 1/2" KM7 59,3 48,5 4 5,0 60,0 350

450.5008 1/2" KM8 65,5 53,5 4 6,0 60,0 422

450.5009 3/4" KM9 73,5 60,5 4 6,0 68,0 601

450.5010 3/4" KM10 78,5 65,5 4 6,0 68,0 625

450.5011 3/4" KM11 82,5 70,0 4 7,0 68,0 664

450.5012 3/4" KM12 87,5 74,5 4 7,0 68,0 691

Souprava nástrčných klíčů na stavěcí matice se zářezy 
KM, čepy na vnější straně

• k utažení a uvolnění stavěcích matic se zářezy DIN 981 na 
hřídelích a upínacích nebo stahovacích pouzdrech

• minimální prostorové nároky v okolí matice
• tenké provedení
• možné momentově přesné utažení
• možnost zabezpečení kolíkem a pryžovým kroužkem
• pracovní rozsah KM4 až KM12 (matice s kuličkovým 
ložiskem)

Oblasti použití: montáž a demontáž valivých ložisek, 
ozubených kol, kuželíkových ložisek, kuličkových ložisek, atd.
 zemědělské stroje, lesní a komunální technika, stavební stroje, 
průmyslové použití, užitková vozidla, atd.

450.5000 9 dílná 1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8  
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12 4,14

Balení osahuje:

X

450.5004 1 Klíč na stavěcí matice se zářezy KM 
1/2", KM4, čepy na vnější straně 0,21

450.5005 1 Klíč na stavěcí matice se zářezy KM 
1/2", KM5, čepy na vnější straně 0,26

450.5006 1 Klíč na stavěcí matice se zářezy KM 
1/2", KM6, čepy na vnější straně 0,32

450.5007 1 Klíč na stavěcí matice se zářezy KM 
1/2", KM7, čepy na vnější straně 0,35

450.5008 1 Klíč na stavěcí matice se zářezy KM 
1/2", KM8, čepy na vnější straně 0,42

450.5011 1 Klíč na stavěcí matice se zářezy KM 
3/4", KM11, čepy na vnější straně 0,66

450.5010 1 Klíč na stavěcí matice se zářezy KM 
3/4", KM10, čepy na vnější straně 0,63

450.5012 1 Klíč na stavěcí matice se zářezy KM 
3/4", KM12, čepy na vnější straně 0,69

450.5009 1 Klíč na stavěcí matice se zářezy KM 
3/4", KM9, čepy na vnější straně 0,60

Klíč na stavěcí matice se zářezy KM, čepy na vnitřní 
straně

• k utažení a uvolnění stavěcích matic se zářezy DIN 981 na 
hřídelích a upínacích nebo stahovacích pouzdrech

• minimální prostorové nároky v okolí matice
• vnitřní čepy pro větší utahovací moment
• možné momentově přesné utažení
• možnost zabezpečení kolíkem a pryžovým kroužkem
• pracovní rozsah KM4 až KM12 (matice s kuličkovým 
ložiskem)

Oblasti použití: montáž a demontáž valivých ložisek, 
ozubených kol, kuželíkových ložisek, kuličkových ložisek, atd.
 zemědělské stroje, lesní a komunální technika, stavební stroje, 
průmyslové použití, užitková vozidla, atd.

450.5024 1/2" KM4 42,0 28,3 4 4,0 60,0 0,28

450.5025 1/2" KM5 50,0 34,3 4 5,0 60,0 0,36

450.5026 1/2" KM6 59,0 41,3 4 5,0 60,0 0,47

450.5027 1/2" KM7 66,0 48,3 4 5,0 60,0 0,53

450.5028 1/2" KM8 73,0 53,5 4 6,0 60,0 0,58

450.5029 3/4" KM9 80,0 60,5 4 6,0 68,0 0,92

450.5030 3/4" KM10 86,0 65,5 4 6,0 68,0 1,01

450.5031 3/4" KM11 93,0 69,5 4 7,0 68,0 1,16

450.5032 3/4" KM12 98,0 74,5 4 7,0 68,0 1,28
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Souprava nástrčných klíčů na stavěcí matice se zářezy 
KM, čepy na vnitřní straně

• k utažení a uvolnění stavěcích matic se zářezy DIN 981 na 
hřídelích a upínacích nebo stahovacích pouzdrech, atd.

• minimální prostorové nároky v okolí matice
• vnitřní čepy pro větší utahovací moment
• možnost využití nástavců, řehtaček, atd.
• momentově přesné utažení
• zajištění na šroubovacím nářadí kolíkem a pryžovým 
kroužkem

• pracovní rozsah KM4 až KM12 (matice s kuličkovým 
ložiskem)

Použití: montáž a demontáž valivých ložisek, ozubených kol, 
kuželíkových ložisek, kuličkových ložisek, atd.
 zemědělské stroje, lesní a komunální technika, stavební stroje, 
průmyslové použití, užitková vozidla, atd.

450.5020 9 dílná 1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8  
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12 7,83

Balení osahuje:

X

450.5024 1 Stavěcí matice se zářezy 1/2" KM4, 
čepy na vnitřní straně 0,28

450.5025 1 Stavěcí matice se zářezy 1/2" KM5, 
čepy na vnitřní straně 0,36

450.5026 1 Stavěcí matice se zářezy 1/2" KM6, 
čepy na vnitřní straně 0,47

450.5027 1 Stavěcí matice se zářezy 1/2" KM7, 
čepy na vnitřní straně 0,53

450.5028 1 Stavěcí matice se zářezy 1/2" KM8, 
čepy na vnitřní straně 0,58

450.5030 1 Stavěcí matice se zářezy 3/4" KM10, 
čepy na vnitřní straně 1,01

450.5031 1 Stavěcí matice se zářezy 3/4" KM11, 
čepy na vnitřní straně 1,16

450.5032 1 Stavěcí matice se zářezy 3/4" KM12, 
čepy na vnitřní straně 1,28

450.5029 1 Stavěcí matice se zářezy 3/4" KM9, 
čepy na vnitřní straně 0,92

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 4 čepy, pro vozidla 
DAF

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• vysoká přesnost
• speciální profil se čtyřmi vnitřními čepy
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Ložisko kardanového hřídele uprostřed, DAF 
XLR (Euro 4)

460.1025 72,0 57,0 50,0 4 6,0 55,0 790

Speciální nástrčný ořech na osmihranné šrouby

• speciální osmihranný vnitřní profil
• k montáži a demontáži kontrolního vypínače pro uzávěrku 
diferenciálu

• ideálně vhodné také pro různé elektrické vypínače na 
převodovkách

• chromovaný s vysokým leskem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: MAN, Mercedes Actros, řada SK, atd.

455.0100 Osmihran 27 34,0 57,0 200

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
Mercedes

• k montáži a demontáži matic diferenciálů
• Pohon vnějším šestihranem 32,0 mm
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Autobusy Mercedes Citaro a Evo (nápravy 
ZF)

460.3815 84,0 58,0 72,0 9,0 60,5 6 10,7 672

Klíč na stavěcí matice se zářezy se 6 čepy, pro vozidla 
Mercedes

• Ideálně vhodné k povolení zadních matic na diferenciálech
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• masivní provedení
• momentově přesné utažení
• speciální profil s šesti vnitřními čepy
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.0870 126,0 135,0 103,0 102,0 6 8,7 4,16

Souprava stahováků na ložiska hlavní hřídele 
diferenciálu, pro vozidla DAF

• k montáži a demontáži ložisek hlavní hřídele diferenciálu bez 
poškození

• mimořádně pevné provedení
• Včetně 2 poloskořepinových dvojic
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF (CF), 35 t

460.4155 8 dílná
Souprava stahováků na ložiska 
hlavní hřídele diferenciálu, pro 
vozidla DAF

17,74

Balení osahuje:

460.3906 Zvon stahováku Ø 65 mm 2,96

460.3907 Vřeteno, 290 mm 1,33

460.4154 Dvojice poloskořepin, Ø 147 mm 4,60

460.3908 Dvojice poloskořepin, Ø 148 mm 3,34

460.3915 Přídržný kroužek, Ø 125 mm 0,80

460.4157 Montážní trn, 150 mm 0,86

460.4158 Montážní zvon Ø 95 mm 1,92

460.4159 Centrovací adaptér Ø 64 mm 1,72

Souprava stahováků na ložiska hlavní hřídele 
diferenciálu, pro vozidla DAF

• k montáži a demontáži ložisek hlavní hřídele diferenciálu bez 
poškození

• mimořádně pevné provedení
• Včetně 2 poloskořepinových dvojic
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF (CF), 35 t

460.3685 10 
dílná

Souprava stahováků na ložiska 
hlavní hřídele diferenciálu, pro 
vozidla DAF

21,40
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Balení osahuje:

460.3906 Zvon stahováku Ø 65 mm 2,96

460.3907 Vřeteno, 290 mm 1,33

460.3914 Dvojice poloskořepin, Ø 149 mm 3,70

460.3915 Přídržný kroužek, Ø 125 mm 0,80

460.3911 Přídržný kroužek, Ø 115 mm 0,75

460.4157 Montážní trn, 150 mm 0,86

460.3912 Dvojice poloskořepin, Ø 60 mm 1,90

460.3913 Potisni komad, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

460.3679 Montážní zvon, vnitřní průměr 56 mm, vnější 
průměr 63 mm 0,63

460.3674 Montážní zvon, vnitřní průměr 106 mm, 
vnější průměr 114 mm 3,70

Souprava stahováků na ložiska hlavní hřídele 
diferenciálu, pro vozidla DAF a Scania

• K demontáži ložisek hlavní hřídele diferenciálu bez poškození
• mimořádně pevné provedení
• Včetně 4 poloskořepinových dvojic
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF (CF), 35 t

460.3690 14 
dílná

Souprava stahováků na ložiska 
hlavní hřídele diferenciálu, pro 
vozidla DAF a Scania

3,60

Balení osahuje:

460.3906 Zvon stahováku Ø 65 mm 2,96

460.3907 Vřeteno, 290 mm 1,33

460.3914 Dvojice poloskořepin, Ø 149 mm 3,70

460.3908 Dvojice poloskořepin, Ø 148 mm 3,34

460.4154 Dvojice poloskořepin, Ø 147 mm 4,60

460.3912 Dvojice poloskořepin, Ø 60 mm 1,90

460.3915 Přídržný kroužek, Ø 125 mm 0,80

460.3911 Přídržný kroužek, Ø 115 mm 0,75

460.3913 Potisni komad, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

460.3692 Potisni komad, Ø 80 mm, 105 mm 1,73

460.3679 Montážní zvon, vnitřní průměr 56 mm, vnější 
průměr 63 mm 0,63

460.3691 Montážní zvon, vnitřní průměr 72 mm, vnější 
průměr 94 mm 1,90

460.3674 Montážní zvon, vnitřní průměr 106 mm, 
vnější průměr 114 mm 3,70

460.4157 Montážní trn, 150 mm 0,86

Stahovák na kuželíková ložiska diferenciálů, pro vozidla 
MAN

• k odstranění kuželíkových ložisek na diferenciálu bez 
poškození

• mimořádně pevné provedení
• včetně dvojice poloskořepin, Ø 115 a Ø 137 mm
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Válečková ložiska diferenciálů MAN

460.0620 12 
dílná

Stahovák na kuželíková ložiska 
diferenciálů, pro vozidla MAN 20,98

Balení osahuje:

460.0621 Příčník pro 460.0620 5,15

460.0537 Lichoběžníkový pohybový šroub, Tr. 30, s 
tlakovou špičkou, 375 mm 1,50

460.0622 Souprava spojovacích vzpěr s maticemi, 
M16x2, 4dílná 2,80

460.0623 Souprava poloskořepin, Ø 115,0 mm, 2dílná 4,35

460.0624 Souprava poloskořepin, Ø 137,0 mm, 2dílná 5,50

460.0626 Kroužek, Ø 215,0 mm 1,37

Souprava stahováků na ložiska hlavní hřídele 
diferenciálu, pro vozidla Scania

• K demontáži ložisek hlavní hřídele diferenciálu bez poškození
• mimořádně pevné provedení
• Včetně 2 poloskořepinových dvojic
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Scania (113/114) a MAN (410/414)

460.3905 7 dílná
Souprava stahováků na ložiska 
hlavní hřídele diferenciálu, pro 
vozidla Scania

14,52

Balení osahuje:

460.3906 Zvon stahováku Ø 65 mm 2,96

460.3907 Vřeteno, 290 mm 1,33

460.3908 Dvojice poloskořepin, Ø 148 mm 3,34

460.3912 Dvojice poloskořepin, Ø 60 mm 1,90

460.3911 Přídržný kroužek, Ø 115 mm 0,75

460.3915 Přídržný kroužek, Ø 125 mm 0,80

460.3913 Potisni komad, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

Souprava stahováků na ložiska hlavní hřídele 
diferenciálu, pro vozidla Volvo

• K demontáži ložisek hlavní hřídele diferenciálu bez poškození
• mimořádně pevné provedení
• Včetně 2 poloskořepinových dvojic
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo (FM12)

460.3910 8 dílná
Souprava stahováků na ložiska 
hlavní hřídele diferenciálu, pro 
vozidla Volvo

14,07

Balení osahuje:

460.3906 Zvon stahováku Ø 65 mm 2,96

460.3916 Zvon stahováku Ø 71 mm 1,89

460.3907 Vřeteno, 290 mm 1,33

460.3908 Dvojice poloskořepin, Ø 148 mm 3,34

460.4364 Dvojice poloskořepin, Ø 57 mm 1,90

460.3915 Přídržný kroužek, Ø 125 mm 0,80

460.3911 Přídržný kroužek, Ø 115 mm 0,75

460.3913 Potisni komad, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

Souprava stahováků na ložiska hlavní hřídele 
diferenciálu, pro vozidla Volvo

• K demontáži ložisek hlavní hřídele diferenciálu bez poškození
• mimořádně pevné provedení
• Včetně 3 poloskořepinových dvojic
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM12 (EV90/EV91)

460.4360 12 
dílná

Souprava stahováků na ložiska 
hlavní hřídele diferenciálu, pro 
vozidla Volvo

27,00

Balení osahuje:

460.3906 Zvon stahováku Ø 65 mm 2,96

460.3916 Zvon stahováku Ø 71 mm 1,89

460.3907 Vřeteno, 290 mm 1,33

460.4364 Dvojice poloskořepin, Ø 57 mm 1,90

460.3908 Dvojice poloskořepin, Ø 148 mm 3,34

460.4362 Dvojice poloskořepin, Ø 150 mm 4,15

460.3911 Přídržný kroužek, Ø 115 mm 0,75

460.3915 Přídržný kroužek, Ø 125 mm 0,80

460.3913 Potisni komad, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

460.4363 Potisni komad, Ø 80 mm, 130 mm 2,00

460.4157 Montážní trn, 150 mm 0,86

460.4361 Montážní zvon, vnitřní průměr 103 mm, 
vnější průměr 117 mm 2,00
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NÁŘADÍ NA ZVEDACÍ NÁPRAVY
WKZFLIACHS

Souprava nářadí na zdvihací válce

• K montáži a demontáži olejového těsnění na hydraulických 
zdvihacích válcích

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• mimořádně pevné provedení
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM12 >2005, zdvihací válce 
tandemového zvedáku náprav

460.1050 2 dílná Souprava nářadí na zdvihací válce 1,75

Balení osahuje:

460.1051 Nástrčný ořech 3/4" pro zdvihací válce 1,18

460.1052 Klíč 3/4" pro zdvihací válce 0,57

NÁŘADÍ K MONTÁŽI/DEMONTÁŽI TĚSNICÍCH KROUŽKŮ
WKZZMONDEMVDRI

Montážní trn na těsnění BPW

• ideálně vhodné k šetrné montáži těsnění
• vhodné pro ruční ovládání
• k použití s pryžovým kladivem
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Traktory BPW, 12 t

460.1010 159,0 166,0 2,00

Montážní pomůcka na ložiska kol, DAF

• Ideálně vhodné k montáži ložiska kola a těsnicího kroužku na 
přední nápravě

• Usnadnění montáže díky neměnné síle
• velká úspora nákladů a času
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: DAF CF

460.4375 61,5 69,5 124,5 22,6 35,0 1,36

Montážní trn na těsnicí kroužky hřídelí, pro vozidla 
Mercedes

• Ideálně vhodné k montáži těsnicích kroužků hřídelí bez 
poškození

• k použití s pryžovým kladivem
• Sedla těsnění zůstávají chráněna
• speciální nástrojářská ocel

460.5475 208,0 171,5 163,5 142,0 182,0 3,76

Montážní trn na těsnicí kroužky hřídelí, pro vozidla 
Mercedes

• Ideálně vhodné k montáži kazetových těsnicích kroužků 
hřídelí bez poškození

• k použití s pryžovým kladivem
• Sedla těsnění zůstávají chráněna
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mercedes Actros VA 739.5 – HA 749.108/30

460.5476 165,0 152,5 142,0 132,0 158,0 2,16

Montážní trn na těsnicí kroužky hřídelí, pro vozidla 
Mercedes

• Ideálně vhodné k montáži těsnicích kroužků hřídelí bez 
poškození

• k použití s pryžovým kladivem
• Sedla těsnění zůstávají chráněna
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Zadní nápravy Mercedes Actros AP

460.5477 176,0 142,0 164,0 1,88

Montážní trn na magnetová kola, pro vozidla Mercedes

• Ideálně vhodné k montáži magnetových kol bez poškození
• k použití s pryžovým kladivem
• Sedla těsnění zůstávají chráněna
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Přední nápravy Mercedes Actros s 
kotoučovými brzdami a ABS, zvedacími nápravami a 
konstrukčně totožnými nápravami

460.5478 186,0 159,0 162,0 2,42

Pomůcka k montáži ložisek kol, pro vozidla Volvo

• Ideálně vhodné k montáži ložiska kola a těsnicího kroužku na 
zadní nápravě

• Usnadnění montáže díky neměnné síle
• velká úspora nákladů a času
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM

460.3995 83,0 94,0 148,0 26,0 40,0 2,00
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Pomůcka k montáži ložisek kol, pro vozidla Volvo

• Ideálně vhodné k montáži ložiska kola a těsnicího kroužku na 
přední nápravě

• Usnadnění montáže díky neměnné síle
• velká úspora nákladů a času
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM

460.4000 61,0 68,0 124,0 21,0 34,0 1,29

Pomůcka k montáži ložisek kol, pro vozidla Volvo

• Ideálně vhodné k montáži ložiska kola a těsnicího kroužku na 
zvedací nápravě

• Usnadnění montáže díky neměnné síle
• velká úspora nákladů a času
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Volvo FM

460.4005 51,0 58,0 109,0 21,0 34,0 1,00

Tvrdokovová škrabka

• ideálně vhodné k odstranění nepoddajných nečistot, zbytků 
těsnění a zbytků z opracování povrchu

• na zapečené obložení na výfuku, brzdách, atd.
• robustní tvrdokovová břitová destička
• pevná čepel se 2 škrabacími hranami
• mimořádně dlouhá životnost
• funkce přítlačné a tažné čepele
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z jednosložkového materiálu
• s upínacím očkem

907.2237 210,0 32,0 129

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ NA NÁPRAVY SAF
SPEZWKZFSAFA

Klíč na nápravové matice, nápravy SAF

• hnací šestihran 32,0 mm
• šestihran
• mimořádně vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy přívěsů SAF

460.4790 85,0 32 140 102,0 1,70

Klíč na nápravové matice, nápravy SAF

• hnací šestihran 36 mm
• spolehlivé zachycení nápravové matice
• eliminace sklouznutí v maximální možné míře
• vnější vyfrézovaný profil
• robustní provedení
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: nápravy přívěsů SAF

450.0201 85,0 36 118,0 82,0 1,40

Klíč na nápravové matice, nápravy SAF

• hnací šestihran 36 mm
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.5430 85 36 118 82,0 1,70

Klíč na nápravové matice, nápravy SAF

• spolehlivé zachycení nápravové matice
• robustní provedení
• pohon volitelně nárazovým utahovákem nebo momentovým 
klíčem

• ideální použití při opravách brzd
• předutažení klíčem SW 32 mm momentem 150 Nm
• úhel otočení 20–30° s klíčem SW 46
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: nápravy SAF Euro, atd.

450.0110 140,0 32 100,0 2,27

Souprava stahováků na náboje kol, pro nápravy SAF

• Pro průměr roztečné kružnice 140 mm
• robustní provedení
• Pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – pohon 32 mm
• speciální nástrojářská ocel

460.4705 2 dílná Souprava stahováků na náboje kol, 
pro nápravy SAF 2,10

Balení osahuje:

460.4707 Stahovák na náboje kol, pro roztečnou 
kružnici s Ø 140 mm 1,71

460.4706 Pohybový šroub, M22x134 mm 0,39

Montážní pouzdro na ložiska kol, pro nápravy SAF

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži kompaktních ložisek 
kol s nábojem kola u náprav SAF

• S pravotočivým a levotočivým závitem
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.4845 M70 x 1,5 82,0 150,0 1,62
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Montážní pouzdro na ložiska kol, pro nápravy SAF

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži kompaktních ložisek 
kol s nábojem kola u náprav SAF

• S pravotočivým a levotočivým závitem
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.4795 M75 x 1,5 88,0 150,0 2,45

Montážní trn na ložiska kol, SAF

• K odborné montáži ložisek kol
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Náboje kol SAF

460.4785 185,0 174,0 165,0 158,0 7,59

Přítlačný díl na náboje kol, pro nápravy SAF

• Přítlačný díl k demontáži nábojů kol
• Použití společně se stahovákem 440.0590, 440.0610 a 
450.1765

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Náboje kol SAF

Vnější

průměr

v mm

460.4815 88,0 82,0 1,03

Souprava nářadí na HD pouzdra, pro nápravy SAF

• Ideálně vhodné k demontáži a montáži HD pouzder na 
nápravách SAF

• robustní provedení
• Pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – pohon 30,0 mm
• speciální nástrojářská ocel

460.4875 9 dílná Souprava nářadí na HD pouzdra, pro 
nápravy SAF 14,44

Balení osahuje:

460.4876 Vtahovací pouzdro, Ø 177 mm 2,97

460.4877 Pohybový šroub, 300 mm 1,21

460.4878 Přítlačný díl, Ø 137 mm 3,42

460.4879 Přítlačný díl, Ø 162 mm 2,90

460.4880 Pouzdro, Ø 80 mm 1,65

460.4881 Upínací přípravek, Ø 55 mm 1,23

460.4882 Tažný díl, 15 mm 0,35

460.4883 Závitový upínací přípravek, Ø 41 mm 0,63

460.4884 Šroub, 82 mm 0,07

Souprava nářadí na 3D pouzdra, pro nápravy SAF, 
nápravy Mercedes DCA a HT

• Ideálně vhodné k demontáži a montáži 3D pouzder na 
nápravách SAF a Mercedes

• robustní provedení
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy SAF a Mercedes

460.4885 12 
dílná

Souprava nářadí na 3D pouzdra, 
pro nápravy SAF, nápravy Mercedes 
DCA a HT

14,52

Balení osahuje:

X

460.4886 1 Vtahovací pouzdro, vnitřní průměr 
139–159 mm 2,30

460.4887 1 Pohybový šroub, 30 x 500 mm 2,73

460.4888 1 Krycí podložka, vnější průměr 165 mm 3,40

460.4889 1 Krycí podložky 3,01

460.4890 1 Přítlačná podložka, vnější průměr 
138 mm 2,00

460.4891 1 Kontramatice, vnější průměr 138 mm 3,35

Balení osahuje:

X

460.4892 2 Podložka, vnější průměr 55 mm, 
vnitřní průměr 30 mm 0,20

460.4893 1 Podložka, vnější průměr 74 mm, 
vnitřní průměr 30 mm 0,05

460.4894 1 Ložisko, vnitřní průměr 30 mm 0,14

460.4895 2 Čep M12x1,75 mm 0,08

Nářadí k montáži magnetových kol, pro nápravy SAF

• Ideálně vhodné k montáži magnetových kol na nápravy SAF
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy SAF řady S, Z

460.4900 Nářadí k montáži magnetových kol, pro 
nápravy SAF 7,50

Montážní trn na ložiskové kroužky a magnetová kola, pro 
nápravy SAF

• Ideálně vhodné k montáži ložiskových kroužků a 
magnetových kol u náprav SAF

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy SAF SK RB 9022 KI(01), SK RB 
9019KI, SK RB 9019 WI, SK RB 9022WI, B(I)9-19K, B(I)9-
19W, B(I)9-19K01, B(I)9-22W (6), BA9-22K01

460.4670 159,0 138,0 80,0 104,0 7,88

Rázový trn na kazetové těsnicí kroužky na nápravách SAF

• Ideálně vhodné k montáži kazetových těsnicích kroužků u 
náprav SAF

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy SAF

460.4695 2 dílná Rázový trn na kazetové těsnicí 
kroužky na nápravách SAF 5,10

Balení osahuje:

460.4696 Rukojeť pro rázový trn, 173 mm 1,10

460.4697 Centrovací zvon na rázové trny, Ø 155 mm 4,00
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Balení osahuje:

460.4721 Vtahovací nářadí na posouvací ložiska, typ 
SN, Ø 54 mm, 95 mm 795

460.4722 Vytahovací pouzdro, Ø 33 mm, 56 mm 413

460.4723 Vtlačovací ucpávka, Ø 73 mm, 36 mm 609

460.4724 Adaptér vtlačovací ucpávky, Ø 68 mm 171

460.4725 Vložka s magnetem, Ø 40 mm 142

460.4726 Rozháněcí trn s magnetem, Ø 44 mm, 35 mm 258

460.4727 Rukojeť, Ø 29 mm, 170 mm 837

460.4728 Vtlačovací objímka, Ø 47 mm, 83 mm 673

460.4729 Vtlačovací objímka, 147 mm 905

460.4730 Rozháněcí trn na plechové manžety, Ø 29 mm, 32 mm 125

460.4731 Vtlačovací objímka, Ø 48 mm, 46 mm 365

460.4732 Pohybový šroub, TR20x2 mm, 256 mm 590

460.4733 Tlačné ložisko, Ø 40 mm 78

460.4734 Vřeteno, Ø 30 mm, 84 mm 223

460.4735 Odtlačovací vidlice, 254 mm 351

460.4736 Vtlačovací objímka, Ø 48 mm, 58 mm 462

460.4737 Vytlačovací objímka, Ø 42 mm, 33 mm 231

460.4738 Přídržná tyč, 152 mm 131

460.4739 Vtahovací deska, Ø 55 mm 153

460.4740 Vtahovací pouzdro na vlnovce, Ø 51 mm, 
41 mm 204

460.4741 Rozháněcí trn, Ø 57 mm, 30 mm 324

460.4742 Vtahovací a vytahovací objímka, Ø 39 mm, 
15 mm 60

460.4743 Adaptérový kroužek, Ø 55, 23 mm 138

460.4744 Vtahovací deska, Ø 60 mm 233

460.4745 Přítlačný díl s šestihranem, Ø 46 mm, 
51 mm 301

460.4746 Matice, Tr20x2 mm, 48 mm 225

460.4747 Přítlačný díl, Ø 46 mm 120

460.4748 Pouzdro, Ø 25 mm, 70 mm 418

460.4749 Pouzdro, Ø 55 mm, 74 mm 623

460.4750 Zaváděcí nářadí, pravé, 50 mm 24

460.4751 Zaváděcí nářadí, levé, 50 mm 23

460.4752 Montážní svorka, 35 mm 3

460.4753 Vtlačovací ucpávka, Ø 75 mm, 29 mm 111

503.4212 Řehtačkový plochý klíč s očkem GEARplus, 12 mm 70

460.2616 Speciální šestihranná vložka s magnetem, 10,0 mm 16

460.2617 Speciální šestihranná vložka s magnetem, 10,0 mm 15

Napínací zařízení na brzdové čelisti, pro nápravy SAF

• Vhodné k montáži a demontáži brzdových čelistí
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: SAF SK500, SK500 Plus, SK9042/11242 a 
SK9037/11037

460.4835 6 dílná Napínací zařízení na brzdové čelisti, 
pro nápravy SAF 950

Balení osahuje:

X

460.4836 1 Držák, Ø 27 mm 300

460.4837 1 Držák, Ø 20 mm 200

460.4838 1 Vřeteno, 55 mm 70

460.4839 1 Šrouby, 32 mm 30

460.4840 2 Trn, 180 mm 350

Souprava upínacích přípravků na bubnové soustruhy, Ø 
50 mm

• Vhodné k použití se soustruhem na brzdové kotouče
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: SAF (SK500, SK500 Plus, SK9042/11242 a 
SK9037/11037)

460.4700 2 dílná Souprava upínacích přípravků na 
bubnové soustruhy, Ø 50 mm 9,70

Balení osahuje:

460.4701 Upínací příruba, Ø 142 mm 3,20

460.4702 Upínací příruba, Ø 205 mm 6,50

Dvojitá páka na ráfky s rozpěrnými kroužky

• Ideálně vhodné k demontáži ráfků s rozpěrnými kroužky
• speciální tvar
• speciální nástrojářská ocel

460.4850 360,0 685

Otvírací páka na třídílné ráfky

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži třídílných ráfků
• speciální tvar
• speciální nástrojářská ocel

460.4855 402,0 922

Měřítko ke zjištění mezního rozměru 2", ke kontrole míry 
opotřebování sedlového čepu

• Ke kontrole míry opotřebování sedlových čepů návěsů
• Důležité pro bezpečnostní zkoušku
• robustní provedení

Oblasti použití: Sedlové čepy návěsů

460.4820 Měřítko ke zjištění mezního rozměru 2", ke 
kontrole míry opotřebování sedlového čepu 110

Měřítko ke zjištění mezního rozměru 3,1/2", ke kontrole 
míry opotřebování sedlového čepu

• Ke kontrole míry opotřebování sedlových čepů návěsů
• Důležité pro bezpečnostní zkoušku
• robustní provedení

Oblasti použití: Sedlové čepy návěsů

460.4710
Měřítko ke zjištění mezního rozměru 3,1/2", 

ke kontrole míry opotřebování sedlového 
čepu

310

Zkoušečka uzavření 2" ke kontrole míry opotřebování 
sedlových spojek

• Důležité pro kontrolu zajištění
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Sedlové spojky

460.4925 Zkoušečka uzavření 2" ke kontrole míry 
opotřebování sedlových spojek 9,98

Souprava k údržbě třmenů kotoučových brzd

• K profesionální opravné údržbě třmenů kotoučových brzd
• K výměně vlnovců, uložení třmenů kotoučových brzd a 
vnitřního těsnění vlnovců

• snadná a jistá manipulace
• vysoká přesnost
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: Knorr (SB, SN a SK), Wabco (PAN 19-1 a 
PAN 22-1), SAF (SBS2220 H0)

460.4720 36 
dílná

Souprava k údržbě třmenů 
kotoučových brzd 13,00
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Souprava pouzder, pro SAF

• K montáži a demontáži ložisek 3D (150 mm) na nápravách 
SAF

• Mimořádně robustní tažné tyče 500 mm s indukčně tvrzeným 
závitem

• možná výměna přímo na vozidle
• Ideální k použití s hydraulickým válcem 32 t (440.0025)
• snadná manipulace
• speciální nástrojářská ocel

Doporučený hydraulický válec: 32t (440.0025)
Oblasti použití: Nápravy SAF

440.0385 6 dílná Souprava pouzder, pro SAF 11,73

Balení osahuje:

440.0387 Montážní kroužek, 45 mm 1,78

440.0388 Demontážní/montážní kroužek, 20 mm 1,01

440.0389 Demontážní/montážní podložka, 137 mm 1,70

440.0112 Přítlačná podložka, Ø 167 mm 3,17

440.0127 Přítlačná trubka, Ø 170 mm 3,62

440.0209 Tažná tyč, M22 0,45

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ NA NÁPRAVY BPW
SPEZWKZFBPWA

Souprava nářadí na 3D pouzdra, pro nápravy SAF, 
nápravy Mercedes DCA a HT

• Ideálně vhodné k demontáži a montáži 3D pouzder na 
nápravách SAF a Mercedes

• robustní provedení
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy SAF a Mercedes

460.4885 12 
dílná

Souprava nářadí na 3D pouzdra, 
pro nápravy SAF, nápravy Mercedes 
DCA a HT

14,52

Balení osahuje:

X

460.4886 1 Vtahovací pouzdro, vnitřní průměr 
139–159 mm 2,30

460.4887 1 Pohybový šroub, 30 x 500 mm 2,73

460.4888 1 Krycí podložka, vnější průměr 165 mm 3,40

460.4889 1 Krycí podložky 3,01

460.4890 1 Přítlačná podložka, vnější průměr 
138 mm 2,00

460.4891 1 Kontramatice, vnější průměr 138 mm 3,35

460.4892 2 Podložka, vnější průměr 55 mm, 
vnitřní průměr 30 mm 0,20

460.4893 1 Podložka, vnější průměr 74 mm, 
vnitřní průměr 30 mm 0,05

460.4894 1 Ložisko, vnitřní průměr 30 mm 0,14

Balení osahuje:

X

460.4895 2 Čep M12x1,75 mm 0,08

Rázový klíč na zapouzdření kol, pro nápravy BPW

• k montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách BPW
• osmihran
• masivní provedení
• s úderovou hranou
• pro mimořádně obtížné montážní práce
• ruční ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4685 95 233,0 1,14

460.4690 110 240,0 1,15

Rázový klíč na zapouzdření kol, pro nápravy BPW

• k montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách BPW
• plochooválný tvar
• masivní provedení
• s úderovou hranou
• pro mimořádně obtížné montážní práce
• ruční ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4675 95 233,0 1,16

460.4680 110 240,0 1,25

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.4933 46 155,0 0,73

460.4936 70 80,0 0,66

460.4938 85 300,0 2,90

460.4939 95 85,0 1,14

460.4940 100 80,0 0,93

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• masivní provedení
• plochooválný tvar
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

450.0204 65,0 3/4" 82,0 66,0 1,07

450.0205 80,0 3/4" 100,0 80,0 1,50

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• masivní provedení
• plochooválný tvar
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

460.4150 85 117 70,0 1,46

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: matice náprav BPW (korunové matice), 
16tunové nápravy

450.0215 85,0 3/4" 110,0 33,0 84,0 2,78
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Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• šestihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW

460.4943 46 64 64,0 0,51

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• plochooválný tvar
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4944 65 82 78,0 0,90

460.4945 80 100 78,0 1,37

Nástrčný ořech na zapouzdření kol, nápravy BPW

• K montáži a demontáži zapouzdření kol BPW
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4946 95 115 91,0 1,88

Nástrčný ořech na zapouzdření kol, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• k montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách BPW
• osmihran
• masivní provedení
• momentově přesné utažení vnějším šestihranem
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.1325 110,0 132,0 80,0 2,64

Nástrčný ořech na zapouzdření kol, nápravy BPW

• k montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách BPW
• osmihran
• masivní provedení
• momentově přesné utažení vnějším šestihranem
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.0415 111,0 41 130,0 95,0 1,52

Nástrčný ořech na zapouzdření kol, nápravy BPW

• k montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách BPW
• masivní provedení
• plochooválný tvar
• momentově přesné utažení vnějším šestihranem
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0207 41 110,0 95,0 90,0 2,50

Nástrčný ořech na čepy listových pružin, pro Scania

• K montáži a demontáži čepů listových pružin
• robustní provedení
• plochooválný tvar
• Momentově přesné utažení vnitřním čtyřhranem
• Dimenzováno pro velké povolovací a utahovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0225 28 54,0 12,0 50,0 420
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Nástrčný ořech na zapouzdření kol, nápravy BPW

• k montáži a demontáži mazacích čepiček na nápravách BPW
• masivní provedení
• plochooválný tvar
• momentově přesné utažení vnějším šestihranem
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

450.0208 111,0 41 132,0 90,0 2,75

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• plochooválný tvar
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW, 12 t

460.0420 111,0 132,0 80,0 2,00

Klíč na nápravové matice, nápravy BPW

• s hnacím šestihranem 41 mm
• osmihran
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW, 16 t

460.0410 120,0 142,0 95,0 1,90

Nástrčný klíč na zapouzdření kol, pro nápravy BPW

• K montáži a demontáži zapouzdření kol BPW
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• plochooválný tvar
• vysoká přesnost
• mimořádně robustní provedení
• dimenzováno pro velké utahovací a uvolňovací momenty
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW ECO / ECO Plus 2

460.1830 120 143,0 78,0 3,13

Univerzální stahovák na náboje kol

• stažení náboje kola, resp. paprskových kol, přes závit s 
koncovou tukovou vrstvou

• šestihranný pohon na krytu umožňuje našroubování a 
vyšroubování

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.4810 M84 x 2 mm 610.1901 0,41

460.4800 M115 x 3 mm 450.0077 1,01

Univerzální stahovák na náboje kol

• stažení náboje kola, resp. paprskových kol, přes závit s 
koncovou tukovou vrstvou

• šestihranný pohon na krytu umožňuje našroubování a 
vyšroubování

• robustní provedení
• lichoběžníkový pohybový šroub pro vysokou stahovací sílu – 
pohon 30 mm

• speciální nástrojářská ocel

450.0001 M125 x 2,0 30x260 1,56

450.0002 M135 x 2,0 30x260 2,19

450.0003 M136 x 2,5 30x260 1,48

450.0004 M155 x 3,0 30x260 0,71

Nářadí k vtlačení kuželíkových ložisek, pro nápravy BPW

• Pomůcka k montáži ložisek
• montáž bez poškození
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Vnější kroužky kuželíkových ložisek

460.4951 157,0 2,73

460.4952 100,0 1,00

460.4953 160,0 2,77

460.4954 142,0 2,13

460.4955 123,0 1,56

460.4956 113,0 1,28

460.4957 123,0 1,54
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Nářadí k vtlačení kroužků kuličkových ložisek, pro 
nápravy BPW

• Pomůcka k montáži kroužku kuličkového ložiska
• montáž bez poškození
• masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Kroužky těsnění náboje

460.4958 139,0 48,0 02.5683.62.00 2,92

460.4959 159,0 48,0 02.5683.63.00 3,55

460.4960 159,0 38,0 02.5683.80.00 3,41

Zařízení ke stažení kuželíkových ložisek, pro nápravy 
BPW

• Ideálně vhodné ke stažení pevně usazených kuželíkových 
ložisek s rázovým kroužkem

• robustní provedení
• Pohybový šroub pro velkou odtahovou sílu
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW 10–14 t

460.4870 Zařízení ke stažení kuželíkových ložisek, pro 
nápravy BPW 5,17

Nářadí k montáži magnetových kol, pro nápravy BPW

• Ideálně vhodné k montáži magnetových kol na nápravy BPW
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW EcoPlus 8–9 t

460.4755 Nářadí k montáži magnetových kol, pro 
nápravy BPW 1,15

Nářadí k montáži magnetových kol na nápravy BPW

• Ideálně vhodné k montáži magnetových kol na nápravy BPW
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW EcoPlus 3

460.4961 Nářadí k montáži magnetových kol na 
nápravy BPW 2,08

Pomůcka k mazání ložisek

• ideálně vhodné k mazání ložisek
• zbývající mazivo je chráněno před prachem a oxidací
• Na různé průměry ložisek
• pevné uzavírání
• masivní provedení

Oblasti použití: Kuželíková ložiska

460.4965 126,0 130,0 160,0 1,27

460.4970 104,0 130,0 160,0 1,07

460.4975 149,0 130,0 160,0 1,70

Páka k montáži vratných pružin brzd, pro nápravy BPW

• Ideálně vhodné k demontáži a montáži brzdových pružin u 
bubnových brzd

• vhodné na cylindrické a konické přídržné pružiny
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: BPW (SN300, SN360 a SN420)

460.4980 300,0 0,15

Stahovací nářadí na šrouby bubnových brzd

• Ideálně vhodné k demontáži brzdových čepů u bubnových 
brzd

• Včetně závitové vložky M20x1,5 mm / M20x1,5 mm
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.4770 320,0 5,37

Hnací trn na ložisková pouzdra brzdových šroubů/
brzdových hřídelí

• Ideálně vhodné k montáži ložiskových pouzder u brzdových 
čepů/brzdových hřídelí

• Součástí dodávky dva hnací trny
• Určeno k použití s kladivem
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.4830 3 dílná Hnací trn na ložisková pouzdra 
brzdových šroubů/brzdových hřídelí 2,88

Balení osahuje:

460.4831 Hnací trn, Ø 42 mm 0,78

460.4832 Hnací trn, Ø 36 mm 1,21

460.4833 Pomocná rukojeť pro hnací trn 0,89
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Souprava montážního nářadí na mosazná pouzdra 
pevných ložisek

• Ideálně vhodné k demontáži a montáži mosazných pouzder 
pevných ložisek u kotoučových brzd

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Kotoučové brzdy BPW

460.4860 5 dílná Souprava montážního nářadí na 
mosazná pouzdra pevných ložisek 1,70

Balení osahuje:

460.4861 Pouzdro, Ø 55 mm 950

460.4862 Pohybový šroub, 215 mm 290

460.4863 Přítlačný díl, Ø 55 mm 260

460.4864 Matice s kluzným ložiskem, Ø 39 mm 190

460.4865 Podložka, Ø 24 mm 10

Vytahovací a vtahovací nářadí na posunovací ložiska a 
vodicí pouzdra, nápravy BPW

• K profesionálnímu servisu brzd
• K vytažení a vtažení vodicích pouzder plovoucích ložisek
• snadná a jistá manipulace
• mimořádně vysoká přesnost
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: BPW SH a SKH

460.4905 Vytahovací a vtahovací nářadí na posunovací 
ložiska a vodicí pouzdra, nápravy BPW 2,21

Montážní nářadí k demontáži pouzder z oceli a pryže, pro 
nápravy BPW

• Montáž a demontáž pouzder
• Ideálně vhodné na pouzdra z oceli a pryže na 
U-stabilizátorech

• odborná montáž a demontáž přímo na vozidle
• snadné použití
• velká úspora času
• speciální nástrojářská ocel

460.4760 6 dílná
Montážní nářadí k demontáži 
pouzder z oceli a pryže, pro nápravy 
BPW

3,50

Balení osahuje:

460.4761 Pohybový šroub, 305 mm 1,01

Balení osahuje:

460.4762 Matice M24x3 0,09

460.4763 Pouzdro, Ø 76 mm, 120 mm 1,60

460.4764 Přítlačný díl, Ø 76 mm 0,76

460.4765 Podložka, Ø 43 mm, tloušťka 3 mm 0,03

460.4766 Podložka, Ø 43 mm, tloušťka 1,5 mm 0,01

Montážní nářadí na pouzdra z oceli a pryže, pro nápravy 
BPW

• Univerzálně vhodné k demontáži a montáži pouzder z oceli 
a pryže

• Vynikající také v kombinaci s dílenským lisem
• snadné použití
• velká úspora času
• Pro lehké a těžké nákladní vozy
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: BPW ECO Plus 2

460.4990 24,0 3,24

460.4991 30,0 3,48

Šroubovací hlava, pro nápravy BPW

• Ideálně vhodné k vyrovnání náprav a agregátů při použití 
společně s měřicím potrubím 460.4995 a 460.4996 

• Vhodné také jako stahovací nářadí na náboje při použití s 
odtlačovacím šroubem 460.4997

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW 

mm

460.4992 M125 x 2 6,21

460.4993 M135 x 2 7,52

460.4994 M136 x 2,5 7,49

Měřicí potrubí, pro nápravy BPW

• Ideálně vhodné k vyrovnání náprav a agregátů při použití 
společně se šroubovacími hlavami 460.4992, 460.4993 a 
460.4994

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW 

460.4995 620,0 3,00

Nástavec měřicího potrubí, pro nápravy BPW

• Ideálně vhodné k vyrovnání náprav a agregátů při použití 
společně se šroubovacími hlavami 460.4992, 460.4993 a 
460.4994

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW 

460.4996 620,0 3,69

Odtlačovací šroub, pro nápravy BPW

• Ideálně vhodné jako stahovací nářadí na náboje k použití 
společně se šroubovacími hlavami 460.4995 a 460.4996

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW 

460.4997 Odtlačovací šroub, pro nápravy BPW, 
M30x1,5 mm 910
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DEMONTÁŽ RAMÉNEK STĚRAČŮ
WISCHDEMON

Univerzální dvouramenný stahovák kabelových svorek a 
ramen stěračů

• dvouramenný
• Ideálně vhodné ke stažení bateriových svorek a ramének 
stěračů

• s otočnou páčkou
• s konickým šroubem pro rovnoměrné rozložení upínací síly
• odtahovací háky s automatickým centrováním
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

700.1190 15 32 1,2 M8 x 50 2,5 9 10,5 11 300

Univerzální stahovák na raménka stěračů, dvouramenný, 
s otočnou páčkou

• Těžké provedení
• dvouramenný
• ideálně vhodný k šetrnému stažení ramének stěračů
• s otočnou páčkou
• s úzkým soklem pro práci v omezených prostorových 
podmínkách

• s konickým, samoupínacím šroubem pro rovnoměrné 
rozložení upínací síly

• odtahovací háky s automatickým centrováním
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• speciální nástrojářská ocel

700.1179 45 37 1,2 M10 x 105 5 8 16 8 284

Univerzální dvouramenný stahovák kabelových svorek a 
ramen stěračů

• dvouramenný
• Ideálně vhodné ke stažení bateriových svorek a ramének 
stěračů

• s otočnou páčkou
• nezávislé přitlačení háků
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• se šroubem
• robustní háky
• speciální nástrojářská ocel

700.1164 10-60 40 0,5 M10 x 60 2,6 5,5 12,8 10,0 145

Univerzální dvouramenný stahovák kabelových svorek a 
ramen stěračů

• dvouramenný
• Ideálně vhodné ke stažení bateriových svorek a ramének 
stěračů

• s otočnou páčkou
• nezávislé přitlačení háků
• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• se šroubem
• robustní háky
• speciální nástrojářská ocel

700.1165 10-60 60 0,5 M10 x 80 3,7 5,8 12,4 10,1 173

700.1166 10-70 80 0,5 M10 x 100 4,0 9,2 16,8 14,0 245

Univerzální stahovák ramen stěračů, dvouramenný

• dvouramenný
• ideálně vhodný k šetrnému stažení ramének stěračů
• duté vřeteno stahováku pro podepření o hřídel raménka 
stěrače s ostřikovací tryskou bez hrozby poškození

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• zamezuje poškození karoserie a raménka stěrače
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: speciálně pro stěrače zadních oken s 
integrovanou ostřikovací tryskou koncernu VAG 

700.1185 10-
60 34 17 M12x1,25 

x 34 3/8" 3 5 14 15 1,00

Univerzální stahovák na raménka stěračů, se stahovací 
vidlicí

• se stahovací vidlicí
• ideálně vhodný k šetrnému stažení ramének stěračů
• vřeteno stahováku pro podepření o hřídel raménka stěrače 
bez hrozby poškození

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• zamezuje poškození karoserie a raménka stěrače
• s otočným regulátorem pro ruční ovládání
• s úzkým soklem pro práci v omezených prostorových 
podmínkách

• speciální nástrojářská ocel

700.1193 16 28 11 M8 x 45 140
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Univerzální stahovák na raménka stěračů, se stahovací 
vidlicí

• Těžké provedení
• se stahovací vidlicí
• ideálně vhodný k šetrnému stažení ramének stěračů
• zakončení vřetene s mosaznou čepičkou k šetrnému stažení 
hřídele ramene stěrače

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• vedení vřetene v pohyblivém pouzdru
• zamezuje poškození karoserie a raménka stěrače
• s úzkým soklem pro práci v omezených prostorových 
podmínkách

• speciální nástrojářská ocel

700.1191 26 48 13 M8 x 75 450

Univerzální stahovák na raménka stěračů, se stahovací 
vidlicí

• Těžké provedení
• se stahovací vidlicí
• ideálně vhodný k šetrnému stažení ramének stěračů
• zakončení vřetene s mosaznou čepičkou k šetrnému stažení 
hřídele ramene stěrače

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• vedení vřetene v pohyblivém pouzdru
• zamezuje poškození karoserie a raménka stěrače
• s úzkým soklem pro práci v omezených prostorových 
podmínkách

• speciální nástrojářská ocel

700.1192 16 41 17 M10 x 80 510

Univerzální stahovák na raménka stěračů, se stahovací 
vidlicí

• se stahovací vidlicí
• ideálně vhodný k šetrnému stažení ramének stěračů
• vřeteno stahováku s mosaznou čepičkou pro podepření o 
hřídel raménka stěrače bez hrozby poškození

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• vedení vřetene v pohyblivém pouzdru
• zamezuje poškození karoserie a raménka stěrače
• s úzkým soklem pro práci v omezených prostorových 
podmínkách

• speciální nástrojářská ocel

700.1198 23,5 48 8 240

Souprava univerzálního stahováku na raménka stěračů, 
2/4ramenný

• dvouramenný/čtyřramenný
• vždy se 2 mimořádně úzkými a různě širokými dvojicemi 
ramen

• ideálně vhodný ke stažení ramének stěračů
• vřeteno stahováku pro podepření o hřídel raménka stěrače 
bez hrozby poškození

• podle požadavků práce s širokými nebo úzkými rameny
• centrovací hrot uložený v kuličkových ložiskách
• s úzkým soklem pro práci v omezených prostorových 
podmínkách

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• zamezuje poškození karoserie a raménka stěrače
• pohon vnějším šestihranem 13,0 mm
• speciální nástrojářská ocel

700.1242 6 dílná Souprava univerzálního stahováku 
na raménka stěračů, 2/4ramenný 690

Balení osahuje:

X

700.1245 1 Vřeteno M12x90 pro 700.1242 150

700.1246 1 Příčný nosník, 6hranný 100

700.1247 2 Dvojice ramen stahováku, úzké 100

700.1248 2 Dvojice ramen stahováku, široké 100

Souprava stahováků na raménka stěračů

• ideálně vhodný k demontáži ramének stěračů
• vhodný pro celou řadu typů vozidel a automobilových značek
• rychlá demontáž zrezivělých anebo pevně připevněných 
ramének stěračů

• zamezuje poškození karoserie a raménka stěrače
• vedení vřetene v pohyblivém pouzdru
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1155 6 dílná Souprava stahováků na raménka 
stěračů 2,86

Balení osahuje:

700.1194 Speciální stahovák na raménka stěračů se 
stahovací vidlicí, Audi Q7, 26,5 mm 173

700.1189 Stahovák ramének stěračů, dvouramenný, 
20–60 mm 243

700.1191 Univerzální stahovák ramének stěračů, typ 2, 13 mm 450

700.1192 Univerzální stahovák ramének stěračů, typ 3, 17 mm 510

700.1198 Univerzální stahovák ramének stěračů, 23,5 mm 240

700.1179 Stahovák kabelovým svorek a ramének 
stěračů, dvouramenný, 45 mm 284

Univerzální stahovák ramének stěračů s nastavitelnou 
stahovací vidlicí

• nastavovací stahovací vidlice s pružinovým mechanismem
• ideálně vhodný k šetrnému stažení ramének stěračů
• vřeteno stahováku s mosaznou čepičkou pro podepření o 
hřídel raménka stěrače bez hrozby poškození

• mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
• vedení vřetene v pohyblivém pouzdru
• zamezuje poškození karoserie a raménka stěrače
• s úzkým soklem pro práci v omezených prostorových 
podmínkách

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: BMW řady 3, 5, 7 a 8, Z4, Z8 Roadster, X5 a 
Rolls Royce Phantom

700.1178 16-38 42 17 M10 x 85 500
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Souprava univerzálních stahováků na raménka stěračů

• ideálně vhodný k demontáži ramének stěračů
• včetně vytahováku s úderovým kladivem
• univerzálně použitelná souprava stahováku vhodná pro asi 
450 stěračů čelních skel, 300 vozidel a 30 automobilových 
značek

• rychlá demontáž zrezivělých anebo pevně připevněných 
ramének stěračů

• stěrače s ostřikovací tryskou ve středu hřídele raménka 
stěrače se mohou zpracovat buď úderovým stahovákem nebo 
výčnělkem dutého vřetene

• podle požadavků práce s mechanickým nebo úderovým 
vřetenem

• zamezuje poškození karoserie a raménka stěrače
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

700.1240 13 
dílná

Souprava univerzálních stahováků 
na raménka stěračů 3,81

Balení osahuje:

700.1232 Přítlačné vřeteno, 95 mm, M12 170

700.1233 Tažná vidlice, č. 1, otvor 22 mm, H = 50 mm 110

700.1234 Tažná vidlice, č. 2, otvor 25 mm, H = 50 mm 140

700.1235 Tažná vidlice, č. 3, otvor 16 mm, H = 60 mm 150

700.1236 Tažná vidlice, č. 4, otvor 25 mm, H = 41 mm 110

700.1237 Tažná vidlice, č. 5, otvor 30 mm, H = 50 mm 150

700.1238 Tažná vidlice, č. 6, otvor 20 mm, H = 50 mm 100

700.1239 Tažná vidlice, č. 7, otvor 17 mm, H = 55 mm 100

700.1241 Tažná vidlice, č. 8, otvor 16 mm, H = 80 mm 170

700.1242 Souprava univerzálního dvouramenného 
stahováku ramének stěračů, 6dílná 690

700.1243 Nástavec vřetene, pro 700.1232 a 700.1242 20

700.1244 Dutá předsádka pro vřeteno, pro 700.1232 a 700.1242 20

NÁŘADÍ NA OSTŘIKOVACÍ TRYSKY A MAGNETICKÉ ZVEDÁKY
WASCHWERKMAGHEB

Nářadí k čištění a nastavení omývacích trysek

• praktické servisní nářadí
• s pevným hrotem pro nastavení ve tvaru rýsovací jehly
• s tenkým čisticím kolíkem
• ideálně vhodné k čištění a nastavení ostřikovacích trysek 
čelních skel

• vhodné také k nastavení ostřikovacích trysek světlometů
• přídržná svorka pro připevnění k náprsní kapse
• včetně ochranných čepiček
• hliník

550.1022 95,0 40

Teleskopický magnetický držák 2v1, s nástrojem pro 
čištění a seřízení ostřikovacích trysek

• nosnost až 0,5 kg
• s výsuvnou teleskopickou funkcí
• praktické servisní nářadí
• s pevným hrotem pro nastavení ve tvaru rýsovací jehly
• s tenkým čisticím kolíkem
• ideálně vhodné k čištění a nastavení ostřikovacích trysek 
čelních skel

• vhodné také k nastavení ostřikovacích trysek světlometů
• přídržná svorka pro připevnění k náprsní kapse
• včetně ochranných čepiček
• hliník

550.1001 8,0 150,0 - 675,0 25

Teleskopický magnetický zvedák 2v1, s nástrojem pro 
čištění a seřízení ostřikovacích trysek

• nosnost až 2,5 kg
• s výsuvnou teleskopickou funkcí
• s flexibilní magnetickou hlavou
• praktické servisní nářadí
• s pevným hrotem pro nastavení ve tvaru rýsovací jehly
• s tenkým čisticím kolíkem
• ideálně vhodné k čištění a nastavení ostřikovacích trysek 
čelních skel

• vhodné také k nastavení ostřikovacích trysek světlometů
• přídržná svorka pro připevnění k náprsní kapse
• včetně ochranných čepiček
• hliník

550.1023 11,0 150,0 - 590,0 60

PŘÍSTROJOVÉ DESKY
ARMBRET

Profesionální krycí panel na armatury s rovnou hranou, 
270x200 mm

• ideální pomůcka k ochraně přístrojové desky, obložení v 
interiéru a vnitřní plochy střechy vozidla před poškozením při 
demontáži skla

• krycí panel s rovnou přední hranou
• záruka čisté a profesionální práce
• pro rozmanité prostorové podmínky
• zapuštěná rukojeť pro přesné umístění a bezpečné držení
• vysokopevnostní umělá hmota

140.2323 270,0 200,0 230

Profesionální krycí panel na armatury s mírně zahnutou 
hranou, 270x200 mm

• ideální pomůcka k ochraně přístrojové desky, obložení v 
interiéru a vnitřní plochy střechy vozidla před poškozením při 
demontáži skla

• krycí panel s mírně zahnutou přední hranou
• záruka čisté a profesionální práce
• pro rozmanité prostorové podmínky
• zapuštěná rukojeť pro přesné umístění a bezpečné držení
• vysokopevnostní umělá hmota

140.2324 270,0 200,0 230

Profesionální krycí panel na armatury s rovnou hranou, 
450x300 mm

• ideální pomůcka k ochraně přístrojové desky, obložení v 
interiéru a vnitřní plochy střechy vozidla před poškozením při 
demontáži skla

• krycí panel s rovnou přední hranou
• záruka čisté a profesionální práce
• pro rozmanité prostorové podmínky
• zapuštěná rukojeť pro přesné umístění a bezpečné držení
• vysokopevnostní umělá hmota

140.2321 450,0 300,0 450

Profesionální krycí panel na armatury s mírně zahnutou 
hranou, 450x300 mm

• ideální pomůcka k ochraně přístrojové desky, obložení v 
interiéru a vnitřní plochy střechy vozidla před poškozením při 
demontáži skla

• krycí panel s mírně zahnutou přední hranou
• záruka čisté a profesionální práce
• pro rozmanité prostorové podmínky
• zapuštěná rukojeť pro přesné umístění a bezpečné držení
• vysokopevnostní umělá hmota

140.2322 450 300,0 450
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Profesionální souprava krycích panelů na přístrojové 
desky

• ideální pomůcka k ochraně přístrojové desky, obložení v 
interiéru a vnitřní plochy střechy vozidla před poškozením při 
demontáži skla

• vždy 2 krycí panely s rovnou a mírně zahnutou přední hranou
• záruka čisté a profesionální práce
• pro rozmanité prostorové podmínky
• zapuštěná rukojeť pro přesné umístění a bezpečné držení
• vysokopevnostní umělá hmota

140.2320 4 dílná Profesionální souprava krycích 
panelů na přístrojové desky 1,36

Balení osahuje:

140.2321 Profesionální ochranný panel, rovný, 450 x 300 mm 450

140.2322 Profesionální ochranný panel, zahnutý, 450 x 300 mm 450

140.2323 Profesionální ochranný panel, rovný, 270 x 200 mm 230

140.2324 Profesionální ochranný panel, zahnutý, 270 x 200 mm 230

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ZRCÁTKA
INUAUSSPIEG

Kleště na sifony

• ideálně vhodné pro čistou demontáž automobilového zrcátka 
bez jeho poškození

• kloub se 4 polohami
• izolovaná čelist pro práci šetrnou k materiálu
• pro šroubové spoje s max. Ø 65 mm
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• k uvolňování fitinkového šroubení
• výměnné šetrné čelisti
• na obtížně přístupná místa
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

116.1200 20,0 - 65,0 45,0 225,0 116.1201 320

Jednoruční minipřísavka

• praktické jednoruční ovládání páčkou
• ke zdvihání, přenášení a držení
• speciální umělá hmota
• rychlá, jednoduchá a odborná práce s malými předměty
• vhodné k seřízení a nasazení skel zrcátek
• max. zatížení 8
• s tlačítkem pro uvolnění

140.1015 70,0 92,0 115,0 168

UMĚLOHMOTNÉ KLÍNY
KUSTOTEI

Zvedák standardních svorek

• s klínovitým tvarem v místě dotyku
• funkce zvedáku a klínu
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• speciální umělá hmota

911.8125 210,0 20,0 80

Klín na ozdobné lišty

• s klínovitým tvarem v místě dotyku
• úzké provedení
• se 2 různými tvary klínů
• zahnutí o 90° a 30°
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• speciální umělá hmota

911.8122 180,0 20,0 40

Dvojitý zvedák svorek

• s klínovitým tvarem v místě dotyku
• mimořádně robustní provedení
• se 2 různými úhly páky: 75° a 30°
• speciální umělá hmota

911.8123 200,0 30,0 70

Klín na lištu ochranné mříže

• s klínovitým tvarem v místě dotyku
• široké provedení
• s úhlem 90°
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• speciální umělá hmota

911.8121 160,0 60,0 80

Zvedák svorek s tažným okem

• s klínovitým tvarem v místě dotyku
• tažné očko ke stažení
• s úhlem 90°
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• speciální umělá hmota

911.8124 180,0 30,0 70

Souprava umělohmotných klínů

• ideální k uvolnění různých dílů obložení
• praktická sestava různých variant klínů a pák
• úzké a robustní provedení
• ideální k uvolnění dílů obložení, ozdobných lišt, atd., šetrně k 
laku a bez poškození

• pro jemnou práci na snadno rozbitelných dílech obložení
• speciální umělá hmota

911.8120 5 dílná Souprava umělohmotných klínů 300

Balení osahuje:

911.8121 Klín na lištu ochranné mříže, 160 mm 80

911.8122 Klín na ozdobné lišty, 180 mm 40

911.8123 Dvojitý zvedák svorek, 200 mm 70

911.8124 Zvedák svorek s tažným okem, 180 mm 70

911.8125 Zvedák svorek Standard, 210 mm 80
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Dvoustranný zvedák svorek, zahnutý

• plochá zadní strana páka
• pevné provedení
• s rovným a broušeným dlátem
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8106 200,0 30,0 40

Dvoustranný zvedák svorek, rovně profilovaný

• plochá zadní strana páka
• pevné provedení díky profilování
• tupá strana s dlátem
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8107 200,0 30,0 40

Dvoustranná klínová páka, úzká

• plochá zadní strana páka
• úzké provedení
• klínové konce vybíhající do špičky s rovným broušením
• ideální k uvolnění dílů obložení šetrně k laku
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8110 200,0 15,0 20

Dvoustranná páka se zašpičatělou lopatkou a kulatou 
hlavou

• plochá zadní strana páka
• zploštělé a pružné strany na poloměru
• tupá špičatá lopatka
• ideální k uvolnění svorek
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8108 200,0 25,0 20

Dvoustranná páka se škrabací a kulatou hlavou

• plochooválný tvar na přední a zadní straně
• oba konce vybroušeny do ostrého tvaru
• flexibilní
• ideální k uvolnění svorek
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8109 200,0 20,0 20

Dláto na odstranění lepeného závaží, s pilovým ostřím

• ideální k šetrné demontáži lepeného závaží na hliníkových 
ráfcích

• s flexibilní plochou škrabací a řezací hranou
• plochá zadní strana páky, broušená strana s dlátem, řezací 
strana s pilovým obloukem

• speciální páka k vyjmutí lepicích vývažků
• rovněž k uvolnění etiket, lepicích štítků a typových štítků
• bez poškození povrchu
• nabroušení pilníkem
• odolné proti rozpouštědlům
• speciální umělá hmota

911.8111 200,0 25,0 38,0 20

Souprava nářadí k uvolnění obkladů v interiéru

• ideální k uvolnění různých dílů obložení
• praktická sestava různých variant klínů a pák
• úzké a robustní provedení
• ideální k uvolnění dílů obložení, ozdobných lišt, atd., šetrně k 
laku a bez poškození

• pro jemnou práci na snadno rozbitelných dílech obložení
• se otvorem pro zavěšení
• speciální umělá hmota

911.8105 6 dílná Souprava nářadí k uvolnění obkladů 
v interiéru 280

Balení osahuje:

911.8106 Dvoustranný zvedák svorek, zahnutý, 200 mm 40

911.8107 Dvoustranný zvedák svorek, rovně 
profilovaný, 200 mm 40

911.8108 Dvoustranná páka se zašpičatělou lopatkou 
a kulatou hlavou, 200 mm 20

911.8109 Dvoustranná páka s hrotem a kulatou 
hlavou, 200 mm 20

911.8110 Dvoustranná klínová páka, úzká, 200 mm 20

911.8111 Škrabací a řezací páka na lepicí závaží, 
200 mm 20

Souprava umělohmotných klínů MASTER

• ideální k uvolnění různých dílů obložení
• praktická sestava různých variant klínů a pák
• úzké a robustní provedení
• ideální k uvolnění dílů obložení, ozdobných lišt, atd., šetrně k 
laku a bez poškození

• pro jemnou práci na snadno rozbitelných dílech obložení
• speciální umělá hmota
• v praktickém pouzdře k uschování

911.8205 11 
dílná

Souprava umělohmotných klínů 
MASTER 530

Balení osahuje:

911.8106 Dvoustranný zvedák svorek, zahnutý, 200 mm 40

911.8107 Dvoustranný zvedák svorek, rovně 
profilovaný, 200 mm 40

911.8108 Dvoustranná páka se zašpičatělou lopatkou 
a kulatou hlavou, 200 mm 20
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Balení osahuje:

911.8109 Dvoustranná páka s hrotem a kulatou 
hlavou, 200 mm 20

911.8110 Dvoustranná klínová páka, úzká, 200 mm 20

911.8111 Škrabací a řezací páka na lepicí závaží, 
200 mm 20

911.8121 Klín na lištu ochranné mříže, 160 mm 80

911.8122 Klín na ozdobné lišty, 180 mm 40

911.8123 Dvojitý zvedák svorek, 200 mm 70

911.8124 Zvedák svorek s tažným okem, 180 mm 70

911.8125 Zvedák svorek Standard, 210 mm 80

Souprava umělohmotných klínů a škrabek na sklo

• ideální k uvolnění různých dílů obložení
• praktická sestava různých variant klínů a škrabek na sklo
• úzké a robustní provedení
• ideální k uvolnění dílů obložení, ozdobných lišt, atd., šetrně k 
laku a bez poškození

• pro jemnou práci na snadno rozbitelných dílech obložení
• speciální umělá hmota

911.8210 4 dílná Souprava umělohmotných klínů a 
škrabek na sklo 120

Balení osahuje:

911.8211 Škrabka na sklo, rovná, 175 mm 20

911.8212 Škrabka na sklo, zahnutá, 175 mm 30

911.8213 Klínový zvedák, hranatý, 175 mm 30

911.8214 Klínový zvedák, vypouklá špička, 175 mm 30

Klíč na ozdobné lišty s plstí

• s plstěným obložením
• k šetrné montáži vtlačením ozdobné lišty
• šetrnost k povrchu dílů obložení
• vhodné k vyrovnání automobilových dveří nebo roztažení 
otvorů

• speciální umělá hmota

911.8141 250,0 20,0 70

Umělohmotný škrabací a zkosený klín

• šetrnost k povrchu dílů obložení
• ideálně vhodné pro práci na ozdobných lištách, obložení 
dveří, pryžových těsněních, atd.

• speciální umělá hmota

911.8142 250,0 20,0 30

Umělohmotný klín na ozdobné lišty

• ideální k vyrovnání automobilových dveří nebo k roztažení 
otvorů

• šetrnost k povrchu dílů obložení
• možné použití při práci na ozdobných lištách, obložení dveří, 
pryžových těsněních, atd.

• speciální umělá hmota

911.8138 195,0 30,0 90

911.8139 195,0 60,0 150

Kombinovaný klín na ozdobné lišty

• ideální použití k montáži a demontáži ozdobných lišt, obložení 
dveří, krytů šachet, atd.

• rybinovitý otvor zahnutý o 45°
• šetrnost k povrchu dílů obložení
• optimální účinek páky díky krátké kontaktní ploše a dlouhé 
páce

• optimální podebrání konstrukčních a připevňujících dílů díky 
koncům podobným ostří

• speciální umělá hmota

911.8140 210,0 26,0 90

Souprava umělohmotných klínů

• ideální k vyrovnání automobilových dveří nebo k roztažení 
otvorů

• šetrnost k povrchu dílů obložení
• možné použití při práci na ozdobných lištách, obložení dveří, 
pryžových těsněních, atd.

• speciální umělá hmota odolná proti nárazům

911.8160 5 dílná Souprava umělohmotných klínů 430

Balení osahuje:

911.8138 Umělohmotný klín na ozdobné lišty, 195 mm x Š= 30 mm 90

911.8139 Umělohmotný klín na ozdobné lišty, 195 mm x Š= 60 mm 150

911.8140 Kombinovaný klín na ozdobné lišty, 210 mm x Š = 26 mm 90

911.8141 Klín na ozdobné lišty s plstí, 250x20 mm (DxŠ) 70

911.8142 Plastový klín bez nosu a zkosený klín, 
250x20 mm (DxŠ) 30

Demontážní klín

• ideální k demontáži citlivých konstrukčních dílů
• ochrana povrchu před poškozením laku
• ideální použití v obtížně přístupných místech
• speciální umělá hmota

911.8119 600,0 340,0 200,0 30,0 340

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
TRAULAG

Odkládací stůl na skla s pryžovými přísavkami

• ideálně vhodné k odložení čelních skel při demontáži nebo 
nanášení lepicího materiálu, atd. 

• Čtyři pohyblivé gumové přísavky pro spolehlivé přidržení 
čelního skla v poloze a ochranu před poškrábáním

• vícenásobně nastavitelná šířka
• pro okenní tabule téměř všech velikostí
• sklápěcí provedení – úspora místa při skladování
• robustní konstrukce
• Maximální zatížení 50 kg s gumovou přísavkou
• Maximální zatížení 300 kg bez gumové přísavky
• z pozinkované ocelové trubky

Pryžový talíř 

140.2225 1030,0 1040,0 125,0 140.2225-
1 8,40
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Univerzální odkládací stoly na skla s kolečky

• ideálně vhodné k odložení čelních skel při demontáži nebo 
nanášení lepicího materiálu, atd. 

• odkládací trubka s polstrováním odolným proti sklouznutí pro 
optimální přidržení a ochranu proti poškrábání

• pro čelní skla téměř všech velikostí
• sklápěcí provedení – úspora místa při skladování
• se 4 pevnými řiditelnými kolečky, 2 kolečka s parkovací 
brzdou

• snadná manipulace
• max. zatížení 100 kg
• robustní konstrukce z ocelových trubek

Technické údaje:
max. zatížení: 100 kg

140.2227 900,0 760,0 930,0 140.2228 8,00

Univerzální odkládací stůl

• ideálně vhodné k odložení čelních skel při demontáži nebo 
nanášení lepicího materiálu, atd. 

• odkládací trubka s polstrováním odolným proti sklouznutí pro 
optimální přidržení a ochranu proti poškrábání

• vícenásobně nastavitelná šířka
• pro okenní tabule téměř všech velikostí
• sklápěcí provedení – úspora místa při skladování
• robustní konstrukce
• max. zatížitelnost 80 kg
• z pozinkované ocelové trubky

Technické údaje:
max. zatížení: 80 kg

140.2226 1030,0 900,0 940,0 140.2226-1 6,60

Univerzální teleskopický vozík k víceúčelovému použití, 
s kolečky

• ideálně vhodné pro údržbu karoserií, pro lakování nebo k 
odložení čelních skel při demontáži nebo nanášení lepicího 
materiálu, atd.

• odkládací trubka s polstrováním odolným proti sklouznutí pro 
optimální přidržení a ochranu proti poškrábání

• všestranný pomocník – univerzální použití díky plynule 
nastavitelné šířce a výšce s aretací

• pro čelní skla téměř všech velikostí
• další možná využití: pracovní stůl nebo přeprava dílů
• zasouvací provedení – úspora místa při skladování
• se 4 pevnými kolečky – 2 z toho s ruční brzdou
• snadná manipulace
• max. zatížení 100 kg
• robustní konstrukce z čtyřhranných trubek

500.8100 845,0 1320,0 257,0 1380,0 1320,0 23,50

PLOŠINY
LAUBA

Bezpečnostní hliníková plošina

• neklouzavý profil na povrchu plošiny
• profil z rýhovaného plechu na schodech
• bez rizika převrácení díky na šikmo postaveným opěrných 
nohám

• nástup z obou stran
• s velkou plošinou pro bezpečnou práci
• s bezpečnostními pojistkami
• traverzy a schody z hliníku
• sklápěcí provedení pro úsporu místa při skladování
• umělohmotné hrany na nohách pro ochranu plošiny a podlahy
• jistý postoj pro lepší práci
• vhodné pro montáž čelních skel, práce v motorovém prostoru, 
práce v oblasti střechy, práce na nákladních automobilech, 
atd.

• univerzální použití při práci na vysokých vozidlech, jako jsou 
obytné automobily, dodávky, nákladní vozidla, autobusy a 
zemědělské stroje

• masivní hliníková konstrukce

Technické údaje:
Rozměry pochozí dráhy: 1000 x 300 mm

Výška: 480,0 mm

Celková nosnost: 150 kg

800.0960 1345,0 405,0 7,30

Bezpečnostní montážní stolička

• bez rizika převrácení díky na šikmo postaveným opěrných 
nohám

• protiskluzový, pozinkovaný mřížkový rošt přinýtovaný k rámu
• stupátka podle normy DIN 50976
• masivní konstrukce z trubkové ocele odolná proti kroucení
• základní rám s plastovým pláštěm
• umělohmotné hrany na nohách pro ochranu plošiny a podlahy
• vhodné např. pro montáž čelních skel, práce v motorovém 
prostoru, práce v oblasti střechy, práce na nákladních 
automobilech

• univerzální použití při práci na vysokých vozidlech, jako jsou 
obytné automobily, dodávky, nákladní vozidla, autobusy a 
zemědělské stroje

Technické údaje:
Výška 2. stupně: 450,0 mm

Základová plocha: 690 x 620

Mřížkový rošt: 590 x 290

Celková nosnost: 300 kg

450.0960 Bezpečnostní montážní stolička 14,00

NÁŘADÍ NA NELEPENÁ AUTOSKLA
AUSTRENNWKZNG

Stahovák ozdobných lišt z čelních skel

• ideální k nadzdvihnutí krycích lišt u čelních skel nebo jiných 
ozdobných lišt

• s plochou hlavou páky do špičky
• díky speciálnímu tvaru páky vzniká velký pákový efekt pro 
snadné uvolnění požadovaného dílu

• vhodné také k demontáži autoskel s celopryžovým těsněním
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a vanadu

140.2285 240,0 140

Souprava k vyjmutí ozdobných lemovek a ventilačních 
mřížek

• s pogumovanou spodní stranou k zamezení poškrábání
• ke stahování svorek u autoskel s tvrdým lepením
• ideálně vhodné ke stahování dvojitých svorek s 
oboustrannými záseky

• vhodné také pro všechny typy svorek, které se musí stahovat 
vodorovně společně se sklem

• celková délka 220,0 mm
• se otvorem pro zavěšení
• izolace rukojeti nanášená ponorem

140.2202 2 dílná Souprava k vyjmutí ozdobných 
lemovek a ventilačních mřížek 280

Balení osahuje:

140.2352 Nástroj k vyjmutí ozdobných lemovek a ventilačních mřížek, vlevo 140

140.2351 Nástroj k vyjmutí ozdobných lemovek a ventilačních mřížek, vpravo 140
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Hák na sklo s kuličkou, mimořádně dlouhý

• mimořádně dlouhé provedení
• k montáži a demontáži pryžových těsnění a ozdobných lišt
• k šetrnému nadzvednutí nebo čištění těsnění
• se otvorem pro zavěšení
• rukojeť z jednosložkového materiálu

140.2229 295,0 160

Hák na sklo s dlouhým dříkem

• špičaté provedení
• pro autoskla s pryžovým uložením
• se otvorem pro zavěšení
• rukojeť z jednosložkového materiálu

140.2233 270,0 120

Kulový trn s krátkým dříkem

• pro autoskla s pryžovým uložením
• se otvorem pro zavěšení
• rukojeť z jednosložkového materiálu

140.2235 210,0 120

Hák na sklo s krátkým dříkem

• špičaté provedení
• pro autoskla s pryžovým uložením
• se otvorem pro zavěšení
• rukojeť z jednosložkového materiálu

140.2234 200,0 110

Zaváděč pro lem skla

• pro nelepená skla vozidel
• 6 výměnných spojovacích vložek
• rychlé vložení lemu do pryže skla
• se otvorem pro zavěšení
• rukojeť z jednosložkového materiálu

140.2236 160,0 140.2236-1 220

Zavaděč šňůry

• nylonová šňůra, 6 m
• k montáži nelepených skel vozidel s pryžovým uložením
• se otvorem pro zavěšení
• rukojeť z jednosložkového materiálu

140.2237 170,0 120

Souprava k montáži čelních skel

• k bezproblémové montáži čelních skel s tradičním pryžovým 
těsněním a nasazení ozdobných lišt

• univerzální použití
• včetně zavaděče se 6 spojovacími vložkami pro různé profily 
těsnění

• obsahuje různé nářadí k čištění vnitřního těsnicího profilu
• nářadí se očkem pro zavěšení
• rukojeť z jednosložkového materiálu

140.2240 5 dílná Souprava k montáži čelních skel 890

Balení osahuje:

140.2233 Hák na sklo s dlouhým dříkem, 270 mm 120

140.2234 Hák na sklo s krátkým dříkem, 200 mm 110

140.2235 Kulový trn s krátkým dříkem, 210 mm 120

140.2236 Zavaděč pro lem skla, 160 mm 220

140.2237 Zavaděč šňůry, 170 mm 120

Nářadí k montáži pryžového těsnění skel

• ideálně vhodné k zavedení lemu do běžných těsnění skel
• nevhodné pro lepená skla
• včetně 2 oček pro různé velikosti lemu
• rukojeť z jednosložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

140.2253 210,0 155

Nářadí k demontáži těsnicích kroužků

• srpovitý tvar
• k demontáži těsnicích kroužků
• dlouhá životnost díky tvrzené pákové vložce
• univerzální použití
• rukojeť z jednosložkového materiálu
• kaleno na tmavo
• slitina chromu a vanadu

550.1060 300,0 195,0 85,0 12,0 380

Souprava nářadí s háčky

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

550.1045 4 dílná Souprava nářadí s háčky 120

Balení osahuje:

550.1046 Hákové nářadí, rovné 27

550.1047 Hákové nářadí, zalomené o 45° 27

550.1048 Hákové nářadí, zalomené o 90° 27

550.1049 Hákové nářadí, zahnuté o 135° 27
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Souprava hákového nářadí Master

• ideální k vyjímání a nasazování O-kroužků a těsnění
• speciální nástrojářská ocel

550.1070 9 dílná Souprava hákového nářadí Master 680

Balení osahuje:

550.1046 Hákové nářadí, rovné 27

550.1047 Hákové nářadí, zalomené o 45° 27

550.1048 Hákové nářadí, zalomené o 90° 27

550.1049 Hákové nářadí, zahnuté o 135° 27

550.1071 Hákové nářadí, velké, rovné 91

550.1072 Hákové nářadí, velké, zalomené o 90° 105

550.1073 Hákové nářadí, velké, srpovitý tvar 88

550.1074 Hákové nářadí s T rukojetí, malé, tvar S, 
120 mm 42

550.1075 Hákové nářadí s T rukojetí, velké, tvar S, 
165 mm 96

TLAKOVÉ PODUŠKY
DRUKIS

Tlakové podušky s ruční pumpou

• univerzální použití k polohování, upevňování a odtlačení dílů 
karoserie

• ideální k otevření automobilových dveří bez jejich poškození
• nivelační pomůcka při montáži rámů oken nebo dveří
• mimořádně velká tlaková síla
• snadné nahuštění ruční pumpou
• robustní tlakové podušky

116.1035 200,0 150,0 190

Souprava tlakových podušek s ruční pumpou

• univerzální použití k polohování, upevňování a odtlačení dílů 
karoserie

• ideální k otevření automobilových dveří bez jejich poškození
• nivelační pomůcka při montáži rámů oken nebo dveří
• k odtlačení vnitřního obložení
• nahuštění ruční pumpou s momentovou přípojkou
• odvzdušňovací ventil na měchu
• mimořádně velká tlaková síla

150.1685 4 dílná Souprava tlakových podušek s ruční 
pumpou 300

Balení osahuje:

150.1686 Ruční měch 84

150.1687 Tlakové podušky 180x40 mm 23

150.1688 Tlakové podušky 190x60 mm 27

150.1689 Tlakové podušky 160x160 mm 47

NÁŘADÍ NA LEPENÁ AUTOSKLA
AUSTRENNWKZGE

Dlouhý nůž na těsnění skel

• k použití s tradičními lichoběžníkovými a hákovitými čepelemi
• včetně náhradní čepele v rukojeti
• s máčenou rukojetí
• hliník

140.2284 230,0 907.2206 300

140.2290 470,0 907.2206 320

140.2291 620,0 907.2206 380

Tažný nůž

• s flexibilní tažnou rukojetí
• ideální k vyjmutí lepených autoskel
• vhodné také na místa a rohy s obtížným přístupem
• včetně čepele 25 mm
• praktická obsluha jedním člověkem
• lze použít také jako škrabku
• hliník

140.2241 130,0 140.2247 240

Tažný nůž

• izolace přídržné a tažné rukojeti nanášená ponorem
• s flexibilní tažnou rukojetí
• ideální k vyjmutí lepených autoskel
• vhodné také na místa a rohy s obtížným přístupem
• včetně čepele 25 mm
• praktická obsluha jedním člověkem
• lze použít také jako škrabku
• hliník

140.2244 130,0 140.2246 310

Tažný nůž s rychlovýměnným systémem

• izolace přídržné a tažné rukojeti nanášená ponorem
• s flexibilní tažnou rukojetí
• ideální k vyjmutí lepených autoskel
• vhodné také na místa a rohy s obtížným přístupem
• včetně čepele 25 mm
• rychlá výměna čepele stisknutím tlačítka
• praktická obsluha jedním člověkem
• lze použít také jako škrabku
• hliník

140.2248 130,0 140.2246 350
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Souprava tažných nožů s rychlovýměnným systémem

• izolace přídržné a tažné rukojeti nanášená ponorem
• s flexibilní tažnou rukojetí
• ideální k vyjmutí lepených autoskel
• vhodné také na místa a rohy s obtížným přístupem
• rychlá výměna čepele stisknutím tlačítka
• praktická obsluha jedním člověkem
• lze použít také jako škrabku
• vložka z kvalitní pěnové hmoty
• hliník

140.2239 10 
dílná

Souprava tažných nožů s 
rychlovýměnným systémem 1,55

Balení osahuje:

140.2248 Tažný nůž s rychlovýměnným systémem, 
130 mm 350

140.2356 Souprava škrabacích čepelí, jakostní ocel, 
délka čepele 25 mm, 3dílná 45

140.2357 Souprava škrabacích čepelí, jakostní ocel, 
délka čepele 38 mm, 3dílná 50

140.2358 Souprava čepelí pro skládací škrabku, délka 
čepele 19 mm, 3dílná 115

Začisťovací škrabka z ušlechtilé ocele

• délka čepele 38 mm
• čepel s vybíháním do špičky
• mimořádně úzké provedení
• jakostní ocel

140.2271 1 20

140.2272 6 120

Začisťovací škrabka

• délka čepele 19 mm
• čepel s vybíháním do špičky
• úzké provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2273 1 20

140.2274 6 120

Standardní začisťovací škrabka z ušlechtilé ocele

• délka čepele 25 mm
• čepel ve tvaru šavle
• upínací šířka 13 mm
• není určeno pro rychlovýměnné systémy
• jakostní ocel

140.2296 1 20

140.2297 6 120

Standardní začisťovací škrabka z ušlechtilé ocele

• délka čepele 30 mm
• čepel ve tvaru šavle
• upínací šířka 13 mm
• není určeno pro rychlovýměnné systémy
• jakostní ocel

140.2298 1 20

140.2299 6 120

Začisťovací škrabka z ušlechtilé ocele

• délka čepele 25 mm
• čepel s vybíháním do špičky
• mimořádně úzké provedení
• jakostní ocel

140.2269 1 20

140.2270 6 120

Začisťovací škrabka z ušlechtilé ocele

• délka čepele 19 mm
• čepel s vybíháním do špičky
• mimořádně úzké provedení
• jakostní ocel

140.2267 1 20

140.2268 6 120

Začisťovací škrabka

• délka čepele 25 mm
• čepel s vybíháním do špičky
• úzké provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2275 1 20

140.2276 6 120

Začisťovací škrabka

• délka čepele 38 mm
• čepel s vybíháním do špičky
• úzké provedení
• speciální nástrojářská ocel

140.2277 1 20

140.2278 6 100

Standardní začisťovací škrabka

• délka čepele 25 mm
• čepel ve tvaru šavle
• upínací šířka 13 mm
• není určeno pro rychlovýměnné systémy
• speciální nástrojářská ocel

140.2292 1 20

140.2293 6 120
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Standardní začisťovací škrabka

• délka čepele 32 mm
• čepel ve tvaru šavle
• upínací šířka 13 mm
• není určeno pro rychlovýměnné systémy
• speciální nástrojářská ocel

140.2294 1 20

140.2295 6 120

Speciální začisťovací škrabka

• délka čepele 20 mm
• přesné a snadné řezání
• nově vyvinuté ozubení řezné hrany
• mimořádně pevné s velkou zatížitelností
• přesné vedení nože na řezné hraně
• opakovaně přebrousitelný nůž
• ideální použití ve všech běžně používaných tažných nožích s 
řezáním za studena

• kvalitní slitina chromu, niklu a ocele Nirosta

140.2340 1 15

140.2341 5 90

Univerzální brousek

• k šetrnému přeostření začišťovacích škrabek a univerzálních 
nožů, přístrojových čepelí, atd.

• se otvorem pro zavěšení
• rukojeť z jednosložkového materiálu

140.2238 170,0 60

Souprava tažných rukojetí na řezací dráty

• řezací drát se pomocí kuželového čepu sevře v rukojeti
• ergonomicky tvarované rukojeti
• rukojeť z jednosložkového materiálu

140.2210 2 dílná Souprava tažných rukojetí na 
řezací dráty 110

Balení osahuje:

X

140.2353 2 Tažná rukojeť na řezací drát, jedna 65

Zaváděcí sonda řezacího drátu

• k silovému proniknutí do těsnění skla a zavedení řezacího 
drátu

• drážkované konce snímače k upnutí drátu
• čepel z pružné ocele
• rukojeť z jednosložkového materiálu

140.2206 327,0 80

Přídržník řezacího drátu

• ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
• k optimálnímu přidržení řezacího drátu uvnitř
• optimální na obtížně přístupné lepené spoje
• ideální přidržení bez poškození vnitřního prostoru
• rukojeť z jednosložkového materiálu

140.2205 350,0 220

Snímač průniku drátu s T-rukojetí

• k proniknutí do lepicího lemu a zavedení řezacího drátu
• s dutou jehlou z ocelové trubky
• hliník

140.2207 125,0 60

Souprava řezacích drátů se čtyřhranným řezacím drátem

• práce na principu řezání
• k proniknutí do přístupných lepicích lemů
• s dutou jehlou z ocelové trubky
• ergonomicky tvarované rukojeti
• ocelový drát z ušlechtilé oceli

140.2250 4 dílná Souprava řezacích drátů se 
čtyřhranným řezacím drátem 270

Balení osahuje:

140.2207 Snímač průniku drátu s T-rukojetí, 125 mm 60

140.2210 Souprava tažné rukojeti na řezací drát, 2dílná 110

140.2214 Řezací drát na skla, 4hranný, 22,5 m 100

Souprava řezacích drátů s opředeným řezacím drátem

• velmi flexibilní
• práce na principu řezání pilou
• ideálně vhodné k proniknutí do širokých a tvrdých lepicích 
lemů

• s dutou jehlou z ocelové trubky
• ergonomicky tvarované rukojeti

140.2245 4 dílná Souprava řezacích drátů s 
opředeným řezacím drátem 680

Balení osahuje:

140.2207 Snímač průniku drátu s T-rukojetí, 125 mm 60

140.2210 Souprava tažné rukojeti na řezací drát, 2dílná 110

140.2211 Řezací drát na skla, opředený, 22,5 m 80
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Řezací drát na skla, 4hranný

• nejlepší řezný účinek
• práce na principu řezání
• nejvhodnější k proniknutí do dobře přístupných lepicích lemů
• ocelový drát z ušlechtilé oceli

140.2214 22,50 100

140.2215 50,00 200

Řezací drát na skla, opředený

• velmi flexibilní
• práce na principu řezání pilou
• nejvhodnější k proniknutí do obtížně přístupných lepicích 
lemů

• Ø 0,8 mm
• ocelový drát z ušlechtilé oceli

140.2211 22,50 80

140.2212 50,00 160

Řezací drát na skla, 3hranný

• nejlepší řezný účinek
• práce na principu řezání
• nejvhodnější k proniknutí do dobře přístupných lepicích lemů
• Ø 0,8 mm
• ocelový drát z ušlechtilé oceli

140.2213 21,00 93

Polyetylenové řezné lanko s mimořádně vysokou 
pevností (PE)

• nejlepší řezný účinek
• práce na principu řezání
• nejvhodnější k proniknutí do dobře přístupných lepicích lemů
• max. Ø 1,0 mm
• povrch je opatřen kluznou vrstvou pro snížení odporu při 
pronikání

• bez rizika poškození laku nebo interiéru vozidla
• počet použití: až 4x
• pletivová konstrukce
• tažná síla 1,6 kN = 160 kg
• vlákno z vysokopevnostního PE

140.2309 25,00 20

Univerzální zařízení k oddělení oken jednou osobou

• univerzální použití
• ideální k odborné a šetrné demontáži lepených čelních skel a 
většiny zadních a bočních skel

• velká vodicí kladka – nižší nároky na sílu a minimalizace 
nebezpečí přetržení drátu

• vedení drátu bezprostředně před sklem – ve většině případů 
tak odpadá požadovaná demontáž obkládacích dílů

• snadné ovládání jednou osobou
• mimořádně kvalitní přísavka pro spolehlivé připevnění ke sklu
• přísavná síla na jednu desku max. 110 kg
• pohyblivý přísavný talíř i pro silně vypouklá skla
• v pevném umělohmotném kufříku

140.2360 5 dílná Univerzální zařízení k oddělení oken 
jednou osobou 3,88

Balení osahuje:

140.2334 Šídlo k 140.2234 0,06

140.2335 Drát k 140.2330 0,10

140.2331 Nástroj k demontáži skel, se 2 přísavnými hlavami 5,20

140.2336 Držák zajišťovacího místa vedení lana, s 
jednou přísavnou hlavou 0,58

140.2309 Polyetylenové řezné lanko s mimořádně 
vysokou pevností (PE), 25 m 0,02

310.0176 Ochranné brýle - transparentní s špunty do uší 0,03

Souprava k demontáži skel

• ideální k odborné demontáži lepených čelních skel a většiny 
zadních a bočních skel

• souprava obsahuje vše, co je potřeba k demontáži lepených 
skel

• snadná obsluha
• v pevném umělohmotném kufříku

140.1040 8 dílná Souprava k demontáži skel 2,78

Balení osahuje:

140.2231 Dvojitý zvedák ozdobných lišt, 246 mm 70

911.8126 Škrabka na nálepky, 38 mm 90

911.8150 Zvedák krytů kol s ochrannou izolací, 
300 mm 190

140.2206 Zaváděcí sonda řezacího drátu, 327 mm 80

140.2213 Řezací drát na skla, 3hranný, 21 m 93

140.2241 Tažný nůž, 130 mm 240

140.2210 Souprava tažné rukojeti na řezací drát, 2dílná 110

Souprava k montáži a demontáži čelních skel MASTER

• ideální k odborné demontáži lepených čelních skel a většiny 
zadních a bočních skel

• souprava obsahuje vše, co je potřeba k demontáži lepených 
skel

• včetně přísavného držáku a přísavky pro montáž ozdobných 
lišt

• snadná obsluha
• v pevném umělohmotném kufříku

140.1065 13 
dílná

Souprava k montáži a demontáži 
čelních skel MASTER 6,00
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Balení osahuje:

X

140.1006 2 Dvojitá přísavka, 80 kg 730

140.1021 2 Přísavka pro montáž ozdobných lišt, Ø 85 mm 40

140.2205 1 Přídržník na řezací drát, 350 mm 220

140.2206 1 Zaváděcí sonda řezacího drátu, 
327 mm 80

140.2211 1 Řezací drát na skla, opředený, 22,5 m 80

140.2215 1 Řezací drát na skla, 4hranný, 50 m 200

140.2220 1 Kleště na konce patron, 210 mm 420

140.2353 2 Tažná rukojeť na řezací drát, jedna 65

907.2215 1 Souprava skládacích škrabek, 11dílná 100

911.8126 1 Škrabka na nálepky, 38 mm 90

Souprava pneumatické oscilační pily

• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• pro profesionální demontáž skleněných tabulí ve vozidlech
• s univerzálním upínáním pro všechny běžné čepele
• s plynulou regulací rychlosti
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně 1/4“ vazební zástrčky a klíče pro výměnu čepelí
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Počet kmitů: 20000

Volnoběžné otáčky: 20000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 14,8 m/s²

Hladina akustického výkonu: 103,7 dbA

Hladina zvukového tlaku: 92,7 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5450 6 dílná Souprava pneumatické oscilační pily 2,05

Balení osahuje:

515.5451 Pneumatická oscilační pila, 208 mm 920

140.2252 Škrabací čepel, zahnutá, délka čepele 
16 mm 20

140.2255 Řezací čepel, rovná, prohnutá, délka 50 mm 20

140.2256 Řezací čepel, rovná, prohnutá, délka 90 mm 30

140.2261 Řezací čepel, zahnutá, prohnutá, hloubka 
55 mm 20

140.2263 Řezací čepel, rovná, hloubka řezu 35 mm 10

Škrabací čepel

• pro pneumatické oscilační pily
• speciální nástrojářská ocel

140.2252 Škrabací čepel, zahnutá, délka čepele 16 mm 20

140.2255 Řezací čepel, rovná, prohnutá, délka 50 mm 20

140.2256 Řezací čepel, rovná, prohnutá, délka 90 mm 30

140.2261 Řezací čepel, zahnutá, prohnutá, hloubka 55 mm 20

140.2263 Řezací čepel, rovná, hloubka řezu 35 mm 10

Škrabací čepel

• pro pneumatické oscilační pily
• speciální nástrojářská ocel

515.5093 Škrabací čepel, zahnutá, zakřivená, délka 
čepele 18 mm 13

515.5094 Škrabací čepel, zahnutá, zakřivená, délka 
čepele 36 mm 13

515.5095 Škrabací čepel, zahnutá, zakřivená, délka 
čepele 63 mm 13

515.5096 Škrabací čepel, zahnutá, zakřivená, délka 
čepele 90 mm 25

515.5097 Škrabací čepel, zahnutá, rovná, délka čepele 
24 mm 12

PŘÍSAVKY
SAUHE

Souprava držáků na sklo

• ocelové lano s umělohmotným pláštěm a PVC přísavkami
• k připevnění bočních skel při práci na dveřích a uvnitř dveří
• jistí čerstvě přilepená skla proti sklouznutí
• s přísavkou a ocelovým páskem pro optimální přidržení
• snadné ovládání

140.1060 2 dílná Souprava držáků na sklo 540

Souprava přísavek pro montáž ozdobných lišt

• k upevnění a držení ozdobných lišt, emblémů a obrub skel
• boční stranu lze použít také jako škrabku nebo páku
• s přísavkou
• rychlá a snadná instalace
• snadné odstranění nadzvednutím spony
• dávkování přítlačného tlaku křídlatou maticí

140.1020 6 dílná 180,0 85,0 250

Balení osahuje:

X

140.1021 6 Přísavka pro montáž ozdobných lišt, Ø 85 mm 40

Podtlaková minipřísavka

• ke zdvihání, přenášení a držení
• na rovné a neporézní povrchy
• nosnost max. 15 kg, kolmo k přísavnému kotouči
• vhodné k seřízení a vkládání sprchových van
• celopryžové provedení s rukojetí s hlavičkou

140.1004 80,0 55,0 100

Jednoruční minipřísavka

• praktické jednoruční ovládání páčkou
• ke zdvihání, přenášení a držení
• speciální umělá hmota
• rychlá, jednoduchá a odborná práce s malými předměty
• vhodné k seřízení a nasazení skel zrcátek
• max. zatížení 8
• s tlačítkem pro uvolnění

140.1015 70,0 92,0 115,0 168
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Přísavný držák se sklopným rámem

• pevná rukojeť
• vytvoření podtlaku zaklapnutím madla
• ke zvedání, přenášení a přidržení anebo vyklepávání menších 
důlků

• na rovné a neporézní povrchy
• rychlá, jednoduchá a odborná práce s malými předměty
• ideálně vhodné k přepravě předmětů s obtížnou manipulací
• max. nosnost 40 kg
• speciální umělá hmota

140.1005 118,0 40,0 370

Přísavka XXL

• pevná rukojeť
• ke zdvihání, přenášení a držení
• s přísavkou
• Ideálně vhodné pro přesné nasazení velkých tabulí
• S maximální nosností 130 kg
• s tlačítkem pro uvolnění

460.5055 130 240,0 2,64

Držák se dvěma přísavkami

• pevná rukojeť
• přísavné destičky se přizpůsobí každému hladkému povrchu 
a snadno se obsluhují dvěma páčkami pro rychlé uvolnění

• ideální na vypouklá autoskla
• ke zdvihání, přenášení a držení
• na rovné a neporézní povrchy
• rychlá, jednoduchá a odborná práce
• ideálně vhodné k přepravě předmětů s obtížnou manipulací
• max. nosnost 80 kg
• speciální umělá hmota

140.1006 120,0 80,0 730

Dvojitá přísavka

• pevná rukojeť
• přísavné destičky se přizpůsobí každému hladkému povrchu 
a snadno se obsluhují dvěma páčkami pro rychlé uvolnění

• ideální na vypouklá autoskla
• ke zdvihání, přenášení a držení
• vhodné pro všechny materiály s plynotěsným povrchem
• všechny kovové díly z nerezové oceli, proto lze držáky použít 
také v plaveckých bazénech, na venkovních staveništích nebo 
na moři

• rychlá, jednoduchá a odborná práce
• ideálně vhodné k přepravě předmětů s obtížnou manipulací
• max. nosnost 80 kg
• speciální umělá hmota

140.1008 150,0 80,0 1,01

Souprava dvojitých přísavek

• pevná rukojeť
• přísavné destičky se přizpůsobí každému hladkému povrchu 
a snadno se obsluhují dvěma páčkami pro rychlé uvolnění

• ideální na vypouklá autoskla
• ke zdvihání, přenášení a držení
• na rovné a neporézní povrchy
• rychlá, jednoduchá a odborná práce
• ideálně vhodné k přepravě předmětů s obtížnou manipulací
• max. nosnost 80 kg
• řehtačkový popruh k upevnění nově nalepených autoskel
• speciální umělá hmota

140.1010 3 dílná Souprava dvojitých přísavek 1,75

Balení osahuje:

X

140.1006 2 Dvojitá přísavka, 80 kg 730

140.1003 1 Upínací pás s řehtačkou 310

Držák se třemi přísavkami

• pevná rukojeť
• tři přísavné destičky se přizpůsobí každému hladkému 
povrchu a snadno se obsluhují dvěma páčkami pro rychlé 
uvolnění

• ideální na vypouklá autoskla
• ke zdvihání, přenášení a držení velkoplošných dílů
• na rovné a neporézní povrchy
• rychlá, jednoduchá a odborná práce
• ideálně vhodné k přepravě předmětů s obtížnou manipulací
• max. nosnost 70 kg
• speciální umělá hmota

140.1007 120,0 70,0 1,13

Zvedák se čtyřmi pohyblivými přísavkami

• ideálně vhodné k montáži a demontáži velkých čelních skel
• čtyři přísavky s ruční podtlakovou pumpou pro pevné usazení 
a přilnutí ke každé hladké ploše

• ideální na vypouklá autoskla
• ke zdvihání, přenášení a držení velkoplošných dílů
• na rovné a neporézní povrchy
• rychlá, jednoduchá a odborná práce
• ideálně vhodné k přepravě předmětů s obtížnou manipulací
• max. nosnost 100 kg
• speciální umělá hmota
• hliníkový rám

140.1009 1310,0 280,0 150,0 100 5,80

OPRAVA SKEL
GLAREP

Souprava na opravu skel poškozených od štěrku

• Ideálně vhodné k opravám poškození čelního skla od štěrku
• Minimalizuje vznik trhlin
• Nevyžaduje použití UV lampy
• Vhodné pro opakované opravy
• Včetně syntetické pryskyřice a vytvrzovacích pásků

140.2530 15 
dílná

Souprava na opravu skel 
poškozených od štěrku 40

Balení osahuje:

140.2532 Základní přístroj se 4 přísavkami 20

140.2533 Přihrádka na syntetickou pryskyřici s hlavičníkem 4,5

140.2536 Syntetická pryskyřice, 1,5 g 4
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Balení osahuje:

140.2537 Vytvrzovací proužky, balení 10 ks 4,5

911.8127-1 Náhradní škrabací čepele 8

Pneumatická minileštička SlimPOWER

• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pro jednoruční ovládání
• ideální k broušení
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• upínání: vnější závit
• včetně 3 upínačů na suchý zip
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Výkon: 186 Watt

Volnoběžné otáčky: 5000 ot./min.

Průměr houby: 50 + 75 mm

Průměr kotouče Velcro: 46 mm

Vibrační zrychlení: < 3,3 m/s²

Hladina akustického výkonu: 96,9 dbA

Hladina zvukového tlaku: 85,9 dbA

Spotřeba vzduchu: 240 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5590 55,0 140,0 600

Brusný talíř

• upínání na suchý zip
• upínání vnitřním závitem

515.5101 46,0 flexibilní 5 275

515.5102 75,0 flexibilní 5 125

515.5103 46,0 pevné 5 55

Lešticí podušky

• k leštění hladkých ploch

515.5126 50,0 umělá hmota žlutá 5 10

515.5122 85,0 umělá hmota žlutá 5 55

515.5127 50,0 umělá hmota bílá 5 10

515.5123 85,0 umělá hmota bílá 5 55

515.5128 50,0 umělá hmota černá 5 10

515.5129 50,0 Beránčí kůže 5 48

515.5124 80,0 Beránčí kůže 5 80

Souprava pneumatické minileštičky

• pro obtížně přístupná místa a opravné práce
• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• zakřivené provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pro jednoruční ovládání
• ideální k broušení
• pro práci v omezených prostorových podmínkách
• tlumení proti vibracím
• velmi malé rozměry
• brusný kotouč se suchým zipem
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• upínání: vnitřní závit
• robustní pouzdro
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Volnoběžné otáčky: 2500 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 0,77 m/s²

Hladina akustického výkonu: 94 dbA

Hladina zvukového tlaku: 81 dbA

Spotřeba vzduchu: 113 l/min

Provozní tlak: max. 5,2 bar

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"

515.5120 5 dílná Souprava pneumatické minileštičky 1,80

Balení osahuje:

515.5121 Pneumatická minileštička 1/4" 1,00

515.5122 Umělohmotná poduška, žlutá, Ø 85,0 mm, balení 5 ks 0,06

515.5123 Umělohmotná poduška, bílá, Ø 85,0 mm, balení 5 ks 0,06

515.5124 Lešticí poduška, beránčí kůže, Ø 80,0 mm, balení 5 ks 0,08

515.5112 Brusný talíř, Ø 76,5 mm, balení 5 ks 0,02

Brusný talíř

• upínání na suchý zip
• upínání vnějším závitem

515.5113 46,0 flexibilní 5 13

515.5112 76,5 flexibilní 5 20

Lešticí podušky

• k leštění hladkých ploch

515.5126 50,0 umělá hmota žlutá 5 10

515.5122 85,0 umělá hmota žlutá 5 55

515.5127 50,0 umělá hmota bílá 5 10

515.5123 85,0 umělá hmota bílá 5 55

515.5128 50,0 umělá hmota černá 5 10

515.5129 50,0 Beránčí kůže 5 48

515.5124 80,0 Beránčí kůže 5 80

ŠKRABKY
SCHAB

Škrabka na nálepky

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• snadno vyměnitelná čepel
• s upínacím očkem
• umělohmotná rukojeť

911.8126 160,0 38,0 911.8127 90

Škrabka na nálepky

• snadno vyměnitelná a zasouvací čepel
• s upínacím očkem
• kovové tělo
• s rukojetí z dvousložkového materiálu

907.2242 40,0 145,0 911.8127 103

Škrabka na nálepky

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• snadno vyměnitelná a zasouvací čepel
• s upínacím očkem
• otočení čepele škrabky do rukojeti díky posuvnému prvku 
kvůli ochraně

• kovové tělo

907.2240 110,0 39,0 911.8127 90
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Náhradní škrabací čepele

• pro všechny běžně prodávané škrabky na etikety
• SK ocel
• kartonové balení

Oblasti použití: k odstranění etiket na náraznících, čelních 
sklech, atd.

911.8127 5 40,0 19,5 0,29 40

Náhradní umělohmotné škrabací čepele

• pro všechny běžně prodávané škrabky na etikety
• mimořádně šetrné k materiálu – bez škrábanců
• oboustranné použití
• umělá hmota
• kartonové balení

Oblasti použití: k odstranění etiket na náraznících, čelních 
sklech, atd.

911.8128 10 40,0 18,5 1,10 2

Souprava skládacích škrabek

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• snadná výměna čepele uvolněním šroubu s rýhovanou hlavou 
na upínací hlavě

• 10 rovných škrabacích čepelí 16 mm
• škrabka s rukojetí z dvousložkového materiálu

907.2215 11 
dílná Souprava skládacích škrabek 100

Balení osahuje:

907.2201 Rukojeť z dvousložkového materiálu pro 
škrabku, s upínacím pouzdrem 60

907.2203 Náhradní čepele, rovné, 16 mm, balení 10 ks 20

Souprava škrabek a nožů

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• snadná výměna čepele uvolněním šroubu s rýhovanou hlavou 
na upínací hlavě

• praktický systém skladování s výměnnými čepelemi různých 
tvarů

• ideálně vhodné pro různé oblasti použití díky různým čepelím
• škrabka s rukojetí z dvousložkového materiálu
• profesionální univerzální nůž s hliníkovým tělem
• v pevném umělohmotném kufříku

907.2200 27 
dílná Souprava škrabek a nožů 600

Balení osahuje:

X

907.2170 1 Profesionální univerzální nůž, s 
lichoběžníkovou čepelí 90

907.2201 1 Rukojeť z dvousložkového materiálu 
pro škrabku, s upínacím pouzdrem 60

Náhradní čepel:

907.2202 12,0 rovné 10 20

907.2204 16,0 Zahnuté o 53° 10 20

907.2203 16,0 rovné 10 20

907.2205 20,0 rovné 10 40

Šetrné dláto

• k odstranění ozdobných lišt, okenních lišt a lepicích vývažků s 
maximální šetrností k laku

• s úderovou čepičkou pro lehké údery
• zvláštní tvar rukojeti dláta pro jistou práci
• s flexibilní plochou škrabací a řezací hranou
• rovněž k uvolnění etiket, lepicích štítků a typových štítků
• bez poškození povrchu
• nabroušení pilníkem
• odolné proti rozpouštědlům
• speciální umělá hmota

911.8131 19,0 130

911.8132 22,0 140

911.8133 26,0 150

911.8134 38,0 180

Souprava šetrných dlát

• k odstranění ozdobných lišt, okenních lišt a lepicích vývažků s 
maximální šetrností k laku

• s úderovou čepičkou pro lehké údery
• zvláštní tvar rukojeti dláta pro jistou práci
• s flexibilní plochou škrabací a řezací hranou
• rovněž k uvolnění etiket, lepicích štítků a typových štítků
• bez poškození povrchu
• nabroušení pilníkem
• odolné proti rozpouštědlům
• speciální umělá hmota

911.8130 4 dílná 19 - 22 - 26 - 38 mm 570

Balení osahuje:

911.8131 Šetrné dláto, 19 mm 130

911.8132 Šetrné dláto, 22 mm 140

911.8133 Šetrné dláto, 26 mm 150

911.8134 Šetrné dláto, 38 mm 180

Škrabací dláto, jakostní ocel

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• vhodné také k oddělení a odsekání plechů a bodových svarů
• přebrousitelná průchozí čepel z ušlechtilé oceli
• s upínacím očkem
• úderová čepička na konci rukojeti
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z dvousložkového materiálu
• účinné použití i při extrémně nízkých teplotách
• mimořádně odolné proti mezikrystalové korozi a oxidaci
• mimořádně dlouhá životnost
• sterilizace v autoklávu (zahřátí nářadí na více než 100 °C k 
usmrcení choroboplodných zárodků)

• nerezová a odolná proti kyselinám
• jakostní ocel

907.2211 32,0 1,2 190,0 160

907.2213 25,0 1,2 165,0 100

907.2212 32,0 2,5 190,0 160

907.2214 25,0 2,5 165,0 110
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Souprava škrabacích dlát, jakostní ocel

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• vhodné také k oddělení a odsekání plechů a bodových svarů
• přebrousitelná průchozí čepel z ušlechtilé oceli
• s upínacím očkem
• úderová čepička na konci rukojeti
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z dvousložkového materiálu
• účinné použití i při extrémně nízkých teplotách
• mimořádně odolné proti mezikrystalové korozi a oxidaci
• mimořádně dlouhá životnost
• sterilizace v autoklávu (zahřátí nářadí na více než 100 °C k 
usmrcení choroboplodných zárodků)

• nerezová a odolná proti kyselinám
• jakostní ocel

907.2210 4 dílná 32 x 1,2; 32 x 2,5; 25 x 1,2; 25 x 
2,5 mm 580

Skládací škrabka

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• s výměnnou pružinovou čepelí
• pracovní délka, max. 115 mm
• hliníková rukojeť

140.2282 13,0 240,0 140.2283 200

140.2286 16,0 240,0 140.2287 200

140.2288 19,0 240,0 140.2289 200

Škrabka na těsnění

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• přeostřitelná čepel
• čepel zahnutá o 10°
• extra dlouhé provedení pro práci na obtížně přístupných 
místech

• pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z jednosložkového materiálu

907.2231 12,5 200,0 100,0 120

907.2232 25,0 200,0 100,0 140

907.2233 12,5 300,0 200,0 180

907.2234 25,0 300,0 200,0 200

Souprava škrabek na těsnění

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• přeostřitelná čepel
• čepel zahnutá o 10°
• extra dlouhé provedení pro práci na obtížně přístupných 
místech

• pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z jednosložkového materiálu

907.2230 4 dílná 12,5 x 200; 25 x 200; 12,5 x 300; 25 
x 300 mm 1,28

Škrabací dláto

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• také pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• čepel zahnutá o 10°
• přeostřitelná čepel
• nerezová a odolná proti kyselinám
• dřevěná rukojeť

907.2266 15,0 175,0 50.0 42

907.2267 20,0 185,0 60.0 50

907.2268 30,0 190,0 65.0 57

Souprava škrabacích dlát

• ideální k odstranění etiket, zbytků těsnění a zbytků lepidla
• také pro extrémně nepoddajné nečistoty a zbytky těsnění
• čepel zahnutá o 10°
• přeostřitelná čepel
• nerezová a odolná proti kyselinám
• dřevěná rukojeť

907.2270 3 dílná Souprava škrabacích dlát 150

Balení osahuje:

907.2266 Škrabací dláto,15x175 mm 42

907.2267 Škrabací dláto, 20x185 mm 50

907.2268 Škrabací dláto, 30x190 mm 57

Tvrdokovová škrabka

• ideálně vhodné k odstranění nepoddajných nečistot, zbytků 
těsnění a zbytků z opracování povrchu

• na zapečené obložení na výfuku, brzdách, atd.
• robustní tvrdokovová břitová destička
• pevná čepel se 2 škrabacími hranami
• mimořádně dlouhá životnost
• funkce přítlačné a tažné čepele
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z jednosložkového materiálu
• s upínacím očkem

907.2237 210,0 32,0 129
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Souprava škrabek na těsnění

• k odstranění zbytků těsnění, například těsnění hlavy válců
• s vratným nožem
• extra dlouhé provedení pro práci na obtížně přístupných 
místech

• zahnutá hlava nože
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel

907.2280 2 dílná Souprava škrabek na těsnění 180

Balení osahuje:

907.2281 Škrabka, 270 mm 155

907.2282 Škrabací čepel 5

Škrabací čepele

• pět vratných nožů pro škrabku na těsnění 907.2280
• k odstranění zbytků těsnění, například těsnění hlavy válců
• zahnutá hlava nože
• speciální nástrojářská ocel

907.2285 5 22,0 12,0 21,0 25

KLEŠTĚ NA TRYSKY PATRON
KARTDUZA

Kleště na hroty patron

• ideálně vhodné k nastřižení výstupních trysek patron nebo 
váčků

• s ozubenou řeznou čepelí z masivní oceli
• s bezpečnostní aretací
• vytvoření požadovaného V-výřezu pro zalepení skel a tím 
dosažení optimálního lepicího lemu

• snadná manipulace
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• slitina chromu a vanadu

140.2220 33,0 210,0 20,0 420

RUČNÍ PISTOLE NA PATRONY
HANDP

Ruční pistole pro dvojité patrony

• na dvousložková lepidla
• k lepení čelních skel a většiny zadních a bočních skel
• vhodná také na dvojité patrony s epoxidovou pryskyřicí
• přesné dávkování
• upínání pro hranaté patrony
• robustní kovové provedení

980.1080 300,0 170,0 500

Ruční pistole na patrony

• pro práci s patronami a měkkými obaly
• rychlá a jednoduchá výměna patrony
• k lepení čelních skel a většiny zadních a bočních skel
• vhodné také na těsnicí hmotu pro karoserie, lepidla na švy, 
atd.

• s pevným hliníkovým válcem
• umělohmotné tělo
• robustní koncová část

980.1000 340,0 210,0 980.1001 750

Ruční pistole na patrony

• pro práci s patronami a měkkými obaly
• rychlá a jednoduchá výměna patrony
• k lepení čelních skel a většiny zadních a bočních skel
• vhodné také na těsnicí hmotu pro karoserie, lepidla na švy, 
atd.

• s pevným hliníkovým válcem
• umělohmotné tělo
• robustní koncová část

980.3000 480,0 210,0 980.1001 1,10

Ruční pistole na patrony bez vyčnívající vodicí tyče, 310 
ml

• bez vyčnívající vodicí tyče – velmi vhodné pro práci v 
omezených prostorových podmínkách

• k úpravě patron
• rychlá a jednoduchá výměna patrony
• k lepení čelních skel a většiny zadních a bočních skel
• vhodné také na těsnicí hmotu pro karoserie, lepidla na švy, 
atd.

• vystředěná rukojeť pro optimální rozložení hmotnosti
• integrovaná páska z pružinové oceli
• včetně indikátoru naplnění
• držák na opasek
• kovové pouzdro na patrony
• umělohmotná rukojeť

980.3050 340,0 200,0 825
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AKUMULÁTOROVÉ PISTOLE NA PATRONY
AKKUP

Akumulátorová pistole na patrony, 310 ml

• příruční a ergonomické dvousložkové tělo
• ideální pro lepicí patrony na bázi silikonu nebo akrylu
• k lepení čelních skel a většiny zadních a bočních skel
• vhodné také na těsnicí hmotu pro karoserie, lepidla na švy, 
atd.

• mechanismus bránící odkapávání
• plynule regulovatelný posuv
• vyměnitelné uhlíkové kartáče
• výkonné Li-Ion baterie
• na jedno nabití akumulátoru lze při zhruba 20 °C zpracovat 
až 15 patron

• delší životnost díky větší zatížitelnosti
• funkce rychlého nabíjení (1 hodina)
• dobíjecí stanice s automatickým vypínáním
• s pevným hliníkovým válcem
• Plášť z plastu, který je odolný vůči úderům
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Elektrické napětí: 10,8 V

Kapacita zásobníku: 310 ml

Tah bez zatížení: 6,1 mm / sek

Tlak výfuku: 392 kgf

Doba nabíjení: 1 h

Akumulátor: 10,8 V - 2,0 Ah

515.3569 410,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 0 0 3,60

515.3570 410,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 1 1 4,50

515.3571 410,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 2 1 4,70

Akumulátorová pistole na patrony, 400 ml

• příruční a ergonomické dvousložkové tělo
• ideální pro lepicí patrony na bázi silikonu nebo akrylu
• k lepení čelních skel a většiny zadních a bočních skel
• vhodné také na těsnicí hmotu pro karoserie, lepidla na švy, 
atd.

• mechanismus bránící odkapávání
• plynule regulovatelný posuv
• vyměnitelné uhlíkové kartáče
• výkonné Li-Ion baterie
• na jedno nabití akumulátoru lze při zhruba 20 °C zpracovat 
až 15 patron

• delší životnost díky větší zatížitelnosti
• funkce rychlého nabíjení (1 hodina)
• dobíjecí stanice s automatickým vypínáním
• s pevným hliníkovým válcem
• Plášť z plastu, který je odolný vůči úderům
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Elektrické napětí: 10,8 V

Kapacita zásobníku: 400 ml

Tah bez zatížení: 6,1 mm / sek

Tlak výfuku: 392 kgf

Doba nabíjení: 1 h

Akumulátor: 10,8 V - 2,0 Ah

515.3574 450,0 138,0 245,0 515.3596 515.3592 0 0 3,70

515.3575 450,0 138,0 245,0 515.3596 515.3592 1 1 4,60

515.3576 450,0 138,0 245,0 515.3596 515.3592 2 1 4,80

Akumulátorová pistole na patrony, 600 ml

• příruční a ergonomické dvousložkové tělo
• ideální pro lepicí patrony na bázi silikonu nebo akrylu
• k lepení čelních skel a většiny zadních a bočních skel
• vhodné také na těsnicí hmotu pro karoserie, lepidla na švy, 
atd.

• mechanismus bránící odkapávání
• plynule regulovatelný posuv
• vyměnitelné uhlíkové kartáče
• výkonné Li-Ion baterie
• na jedno nabití akumulátoru lze při zhruba 20 °C zpracovat 
až 15 patron

• delší životnost díky větší zatížitelnosti
• funkce rychlého nabíjení (1 hodina)
• dobíjecí stanice s automatickým vypínáním
• s pevným hliníkovým válcem
• Plášť z plastu, který je odolný vůči úderům
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Elektrické napětí: 10,8 V

Kapacita zásobníku: 600 ml

Tah bez zatížení: 6,1 mm / sek

Tlak výfuku: 392 kgf

Doba nabíjení: 1 h

Akumulátor: 10,8 V - 2,0 Ah

515.3579 560,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 0 0 4,10

515.3580 560,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 1 1 5,10

515.3581 560,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 2 1 5,20
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PNEUMATICKÉ PISTOLE NA PATRONY
DRLUP

Pneumatická pistole na patrony, 310 ml

• pro práci s patronami a měkkými obaly
• ideální pro lepicí patrony na bázi silikonu nebo akrylu
• k lepení čelních skel a většiny zadních a bočních skel
• vhodné také na těsnicí hmotu pro karoserie, lepidla na švy, 
atd.

• dokonalé vedení patronového pístu na teleskopickém principu 
– bez klepání pístu nebo vzduchových bublinek 

• mechanismus bránící odkapávání
• plynule regulovatelný posuv
• se dvěma adaptéry pro patronu a sáček
• pojistný přetlakový ventil
• včetně pneumatické regulace pro výstupní rychlost
• příruční a ergonomické dvousložkové tělo
• hliníkový plášť
• rukojeť z umělé hmoty

Technické údaje:
Tlaková síla: 90 kg

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90psi)

max. průtok: 40 l/min

Hladina zvukového tlaku: 70 dbA

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1975 400,0 200,0 980.1001 1,00

Technické údaje:

Pneumatická pistole na patrony, 600 ml

• pro práci s patronami a měkkými obaly
• ideální pro lepicí patrony na bázi silikonu nebo akrylu
• k lepení čelních skel a většiny zadních a bočních skel
• dokonalé vedení patronového pístu na teleskopickém principu 
– bez klepání pístu nebo vzduchových bublinek 

• mechanismus bránící odkapávání
• plynule regulovatelný posuv
• se dvěma adaptéry pro patronu a sáček
• pojistný přetlakový ventil
• včetně pneumatické regulace pro výstupní rychlost
• příruční a ergonomické dvousložkové tělo
• hliníkový plášť
• rukojeť z umělé hmoty

Technické údaje:
Tlaková síla: 90 kg

Provozní tlak: max. 6,3 kg/cm³ (90psi)

max. průtok: 40 l/min

Hladina zvukového tlaku: 70 dbA

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1985 620,0 200,0 980.1001 1,30

Technické údaje:

MONTÁŽNÍ ŠPACHTLE
MONSPA

Umělohmotná montážní špachtle, plochá/kulatá

• univerzální použití
• k šetrné montáži a demontáži
• k nadzdvihnutí a korekci gumového těsnění
• optimální rozetření lepicího lemu
• speciální umělá hmota

911.8116 200,0 17,0 20

Umělohmotná montážní špachtle, kulatá/kulatá

• univerzální použití
• k šetrné montáži a demontáži
• k nadzdvihnutí a korekci gumového těsnění
• optimální rozetření lepicího lemu
• speciální umělá hmota

911.8117 200,0 17,0 20

POMOCNÉ PROSTŘEDKY
HILFMI

Teleskopická podpěra pro kapoty motorů a zadní 
výklopné dveře

• ideálně vhodné pro práci na kapotě motoru nebo pátých 
dveřích, např. při výměně tlumičů

• aretace pátých dveří nebo kapoty motoru v požadované 
poloze

• plynule nastavitelné
• s praktickým upínacím mechanismem
• speciální nástrojářská ocel

140.2199 650 - 1500 1,80

Teleskopická podpěra pro kapoty motorů a zadní 
výklopné dveře

• Ideální vhodné k podepření kapoty motoru nebo zadních 
dveří

• Vhodné také k aretaci pedálu
• Pogumované kontaktní plochy pro ochranu proti poškrábání
• Vytvoření konstantního brzdového tlaku po delší časový úsek
• Plynulé nastavení

140.2178 640,0 - 1090,0 920

Souprava měřítek mezer

• k přizpůsobení a montáži autoskel a dílů karoserie
• přizpůsobení ke karoserii díky otočné konstrukci s kuličkovým 
uložením

• trojrozměrné přestavení spároměrky pro bezproblémovou 
práci podle aktuálních požadavků

• deset distančních lístků pro přesné určení velikosti spáry
• původní rozměr lze měřítkem předem zjistit na nepoškozené 
straně

• bez poškození resp. poškrábání nalakovaných dílů
• s upínací přísavkou
• s flexibilním labutím krkem
• umělá hmota

150.1570 3 dílná 110,0 20,0 45,0 100

Textilní lepicí páska, stříbrná

• Textilní lepicí páska
• Textilní laminát polyester-bavlna
• pevná, odolná proti teplu a odpuzující vodu
• lepidlo na bázi kaučuku

141.5001 40,0 50,00 305

141.5000 50,0 50,00 410

Ultrazvukový přístroj k vyhledávání netěsností

• akustická lokalizace netěsností u karoserií
• přijímač se vede podél vnějšího povrchu karoserie
• usnadňuje nalezení příčiny hluku od větru nebo průniku vody
• v praktickém pouzdře k uschování

150.1690 Ultrazvukový přístroj k vyhledávání netěsností 460
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NÁŘADÍ PRO ZPĚTNÉ NASTAVENÍ PÍSTŮ BRZDOVÝCH VÁLCŮ
BREMSRCKSTLWERK

Souprava speciálních nástrčných klíčů na třmeny 
kotoučových brzd, pro kotoučové brzdy WABCO a Knorr

• ideálně vhodné k vrácení pístu brzdového kotouče bez 
poškození

• bezpečná a pohodlná práce
• při provádění údržby nebo při výměně brzdové zarážky je 
nutné brzdový píst vrátit zpět do brzdového třmenu

• precizní provedení je zárukou lehkého a dlouhodobého 
použití

• Speciální vložky s magnetem
• velká úspora času
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

460.2615 5 dílná

Souprava speciálních nástrčných 
klíčů na třmeny kotoučových brzd, 
pro kotoučové brzdy WABCO a 
Knorr

200

Balení osahuje:

460.2616 Speciální šestihranná vložka s magnetem, 10,0 mm 16

460.2617 Speciální šestihranná vložka s magnetem, 10,0 mm 15

503.4212 Řehtačkový plochý klíč s očkem GEARplus, 
12 mm 70

460.2618 Speciální vložka, čtyřhran, s magnetem, 8,0 
mm, pro třmeny SAF a Knorr 17

460.2619 Speciální vložka, mnohozub M9, s 
magnetem, pro třmeny SAF a Knorr 17

Speciální vložka, čtyřhran, s magnetem, 8,0 mm, pro 
třmeny SAF a Knorr

• ideálně vhodné k vrácení pístu brzdového kotouče bez 
poškození

• bezpečná a pohodlná práce
• při provádění údržby nebo při výměně brzdové zarážky je 
nutné brzdový píst vrátit zpět do brzdového třmenu

• precizní provedení je zárukou lehkého a dlouhodobého 
použití

• Speciální vložky s magnetem
• velká úspora času
• pro použití s řehtačkovým očkovým klíčem 12 mm

460.2618 8,0 16,0 17

Speciální vložka, mnohozub M9, s magnetem, pro třmeny 
SAF a Knorr

• ideálně vhodné k vrácení pístu brzdového kotouče bez 
poškození

• bezpečná a pohodlná práce
• při provádění údržby nebo při výměně brzdové zarážky je 
nutné brzdový píst vrátit zpět do brzdového třmenu

• precizní provedení je zárukou lehkého a dlouhodobého 
použití

• Speciální vložky s magnetem
• velká úspora času
• pro použití s řehtačkovým očkovým klíčem 12 mm

460.2619 M9 16,0 17

Speciální vložka, šestihranná, s magnetem, 8,0 mm, pro 
třmeny SAF a Knorr

• ideálně vhodné k vrácení pístu brzdového kotouče bez 
poškození

• bezpečná a pohodlná práce
• při provádění údržby nebo při výměně brzdové zarážky je 
nutné brzdový píst vrátit zpět do brzdového třmenu

• precizní provedení je zárukou lehkého a dlouhodobého 
použití

• Speciální vložky s magnetem
• velká úspora času
• pro použití s řehtačkovým očkovým klíčem 12 mm

460.2616 8 16,0 16

Speciální vložka, šestihran, s magnetem, 10,0 mm, pro 
třmeny SAF a Knorr

• ideálně vhodné k vrácení pístu brzdového kotouče bez 
poškození

• bezpečná a pohodlná práce
• při provádění údržby nebo při výměně brzdové zarážky je 
nutné brzdový píst vrátit zpět do brzdového třmenu

• precizní provedení je zárukou lehkého a dlouhodobého 
použití

• Speciální vložky s magnetem
• velká úspora času
• pro použití s řehtačkovým očkovým klíčem 12 mm

460.2617 10 16,0 15

SYSTÉM ABS
ABSSY

Výstružník na ABS čidla, nákladní vozidla

• k čištění upínacího otvoru čidla ABS
• záruka odborné montáže nového čidla bez jeho poškození
• s aretovatelným kloubem a funkcí řehtačky
• optimální práce také v omezených prostorových podmínkách

450.0340 18,0 150,0 45,0 180

Výstružník na ABS čidla

• k čištění upínacího otvoru čidla ABS
• snadná a časově úsporná práce
• záruka odborné montáže nového čidla bez jeho poškození
• optimální práce také v omezených prostorových podmínkách
• speciální nástrojářská ocel

460.5660 16-18 16 130,0 190
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Souprava čisticích kartáčů MASTER

• k čištění a odstranění otřepů ze závitů, válců, pouzder, 
trubek a dalších obrobků s nylonovou, mosaznou a ocelovou 
obrubou

• s pohonem vnějším šestihranem podle norem DIN 3126 / ISO 
1173 - C 6,3

• s pojistkou a rychlovýměnným zařízením na rukojeti a 
nástavcem

• k ruční práci a pro elektrické šroubováky
• vhodné k použití s pravotočivými elektrickými šroubováky
• poniklováno
• v pevném umělohmotném kufříku

340.0010 38 
dílná Souprava čisticích kartáčů MASTER 1,43

Balení osahuje:

340.0061 Rukojeť s rychlopojistkou 1/4" 71

340.0062 Nástavec s rychlopojistkou 1/4", 150 mm 51

340.0063 Mosazný kartáč 1/4", Ø 8 mm 15

340.0064 Mosazný kartáč 1/4", Ø 9 mm 15

340.0065 Mosazný kartáč 1/4", Ø 10 mm 15

340.0066 Mosazný kartáč 1/4", Ø 11 mm 16

340.0067 Mosazný kartáč 1/4", Ø 12 mm 16

340.0068 Mosazný kartáč 1/4", Ø 13 mm 16

340.0069 Mosazný kartáč 1/4", Ø 14 mm 17

340.0070 Mosazný kartáč 1/4", Ø 15 mm 17

340.0071 Mosazný kartáč 1/4", Ø 16 mm 17

340.0072 Mosazný kartáč 1/4", Ø 17 mm 18

340.0073 Mosazný kartáč 1/4", Ø 18 mm 18

340.0074 Mosazný kartáč 1/4", Ø 19 mm 18

340.0075 Ocelový kartáč 1/4", Ø 8 mm 15

340.0076 Ocelový kartáč 1/4", Ø 9 mm 15

340.0077 Ocelový kartáč 1/4", Ø 10 mm 15

340.0078 Ocelový kartáč 1/4", Ø 11 mm 15

340.0079 Ocelový kartáč 1/4", Ø 12 mm 16

340.0080 Ocelový kartáč 1/4", Ø 13 mm 16

340.0081 Ocelový kartáč 1/4", Ø 14 mm 17

340.0082 Ocelový kartáč 1/4", Ø 15 mm 17

340.0083 Ocelový kartáč 1/4", Ø 16 mm 17

340.0084 Ocelový kartáč 1/4", Ø 17 mm 17

340.0085 Ocelový kartáč 1/4", Ø 18 mm 18

340.0086 Ocelový kartáč 1/4", Ø 19 mm 18

340.0087 Nylonový kartáč 1/4", Ø 8 mm 15

340.0088 Nylonový kartáč 1/4", Ø 9 mm 15

340.0089 Nylonový kartáč 1/4", Ø 10 mm 15

340.0090 Nylonový kartáč 1/4", Ø 11 mm 15

340.0091 Nylonový kartáč 1/4", Ø 12 mm 15

340.0092 Nylonový kartáč 1/4", Ø 13 mm 15

340.0093 Nylonový kartáč 1/4", Ø 14 mm 15

340.0094 Nylonový kartáč 1/4", Ø 15 mm 15

340.0095 Nylonový kartáč 1/4", Ø 16 mm 15

340.0096 Nylonový kartáč 1/4", Ø 17 mm 15

340.0097 Nylonový kartáč 1/4", Ø 18 mm 15

340.0098 Nylonový kartáč 1/4", Ø 19 mm 15

Montážní pomůcka na kroužky senzorů ABS, Volvo

• Ideálně vhodné k montáži kroužků senzorů ABS
• vhodné pro ruční ovládání
• Připevnění kroužku senzoru ABS pro bezproblémové 
nasazení

• poté můžete montážní pomůcku odebrat
• Bez tohoto nářadí může dojít k chybné indikaci systému ABS
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití:Volvo FM

460.3965 94,0 175,0 130,0 3,45

Souprava nářadí na magnetová kola, pro vozidla Hino

• K montáži a demontáži magnetových kol
• odborná montáž a demontáž přímo na vozidle
• minimální nároky na práci
• jednoduché a bezpečné použití
• speciální nástrojářská ocel

460.4545 13 
dílná

Souprava nářadí na magnetová kola, 
pro vozidla Hino 12,10

Balení osahuje:

X

460.4546 1 Nosník, Ø190 mm 3,19

460.4547 1 Lichoběžníkový šroub, 175 mm 0,50

460.4548 6 Tažný čep s maticí, 140 mm 0,20

460.4549 1 Dvojice poloskořepin, Ø 145 mm 1,89

460.4550 1 Přítlačný díl, Ø 120 mm 1,34

460.4157 1 Montážní trn, 150 mm 0,86

460.4552 1 Montážní zvon, Ø 135 mm 2,57

Nářadí k montáži magnetových kol, pro nápravy BPW

• Ideálně vhodné k montáži magnetových kol na nápravy BPW
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy BPW EcoPlus 8–9 t

460.4755 Nářadí k montáži magnetových kol, pro 
nápravy BPW 1,15

Nářadí k montáži magnetových kol, pro nápravy SAF

• Ideálně vhodné k montáži magnetových kol na nápravy SAF
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy SAF řady S, Z

460.4900 Nářadí k montáži magnetových kol, pro 
nápravy SAF 7,50

Montážní trn na ložiskové kroužky a magnetová kola, pro 
nápravy SAF

• Ideálně vhodné k montáži ložiskových kroužků a 
magnetových kol u náprav SAF

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Nápravy SAF SK RB 9022 KI(01), SK RB 
9019KI, SK RB 9019 WI, SK RB 9022WI, B(I)9-19K, B(I)9-
19W, B(I)9-19K01, B(I)9-22W (6), BA9-22K01

460.4670 Montážní trn na ložiskové kroužky a 
magnetová kola, pro nápravy SAF 7,88
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ŠROUBOVÁ SPOJENÍ BRZD
BREMSVERSCH

Šestihranný nárazový klíč se 2 nárazovými plochami

• šestihran
• Ideálně vhodný ke snadnému uvolnění a utažení šroubových 
spojů brzdových třmenů na zadních nápravách

• Odpadá tím demontáž páky spojovací tyče řízení
• S vnitřním čtyřhranem 3/4" pro odborné utažení šroubového 
spoje

• S gravírovanými faktory přepočítání utahovacího momentu 
pro prodloužené páky

• Se 2 úderovými hranami
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a vanadu

460.5060 18 12,0 38,0 219 610

460.5061 30 12,0 48,0 224 620

Šestihranný nárazový klíč se 2 nárazovými plochami

• šestihran
• Ideálně vhodný ke snadnému uvolnění a utažení šroubových 
spojů brzdových třmenů na zadních nápravách

• S vnitřním čtyřhranem 3/4" pro odborné utažení šroubového 
spoje

• S gravírovanými faktory přepočítání utahovacího momentu 
pro prodloužené páky

• Se 2 úderovými hranami
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a vanadu

517.0925 24 11,0 37,0 218 550

Dvanáctihranný nárazový klíč se 2 nárazovými plochami

• dvanáctihran
• Ideálně vhodné ke snadnému povolení a utažení šroubových 
spojení brzdových válců

• Odpadá tím demontáž kola
• S vnitřním čtyřhranem 1/2" pro odborné utažení šroubového 
spojení

• S gravírovanými faktory přepočítání utahovacího momentu 
pro prodloužené páky

• Se 2 úderovými hranami
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a vanadu

460.5062 24 12,0 39,0 207 670

Šestihranný nárazový klíč se 2 nárazovými plochami

• šestihran
• Ideálně vhodný ke snadnému uvolnění a utažení šroubových 
spojů brzdových třmenů na zadních nápravách

• S vnitřním čtyřhranem 3/4" pro odborné utažení šroubového 
spoje

• S gravírovanými faktory přepočítání utahovacího momentu 
pro prodloužené páky

• Se 2 úderovými hranami
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a vanadu

517.0926 26 12,0 52,0 226 670

Nárazový klíč Torx-E se 2 nárazovými plochami

• profil Torx-E
• Ideálně vhodné ke snadnému povolení a utažení šroubových 
spojení brzdových třmenů

• Odpadá tím demontáž páky spojovací tyče řízení
• S vnitřním čtyřhranem 3/4" pro odborné utažení šroubového 
spoje

• S gravírovanými faktory přepočítání utahovacího momentu 
pro prodloužené páky

• Se 2 úderovými hranami
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a vanadu

517.0908 E18 10,0 30,0 215,0 540

517.0914 E24 12,0 38,0 220,0 550

Souprava nástrčných ořechů na brzdové třmeny, pro 
MAN

• speciální klíč
• k montáži a demontáži šroubových spojení brzdových třmenů
• mimořádně velký pohon pro extrémně pevně usazené 
šroubové spoje

• mimořádně robustní
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• slitina chromu a vanadu

450.0360 3 dílná Souprava nástrčných ořechů na 
brzdové třmeny, pro MAN 1,33

Balení osahuje:

450.0361 Nástrčný ořech na brzdové třmeny, pro MAN, E20 176

450.0362 Nástrčný ořech na brzdové třmeny, pro MAN, E24 216

503.4228 Řehtačkový plochý klíč s očkem GEARplus, 
30 mm 860

Nástrčný ořech na třmeny kotoučových brzd, pro vozidla 
MAN

• k montáži a demontáži šroubových spojení brzdových třmenů
• mimořádně velký pohon pro extrémně pevně usazené 
šroubové spoje

• mimořádně robustní
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• speciální nástrojářská ocel

460.5263 22 E18 65

450.0361 30 E20 176

450.0362 30 E24 216

Klíč na nástrčné ořechy třmenů kotoučových brzd, pro 
vozidla Volvo

• k montáži a demontáži šroubových spojení brzdových třmenů
• mimořádně velký pohon pro extrémně pevně usazené 
šroubové spoje

• mimořádně robustní
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• speciální nástrojářská ocel

460.3990 27 Klíč na nástrčné ořechy třmenů 
kotoučových brzd, pro vozidla Volvo 2,66
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Nástrčný ořech s bitem na šrouby s vnitřním 
šestihranem, dlouhý

• vnitřní šestihran
• podle normy DIN 7422
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• dlouhé provedení
• se zalisovanou poniklovanou bitovou vložkou
• k ručnímu ovládání
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

911.3463 14,0 38,0 155,0 100,0 450

911.3464 17,0 38,0 155,0 100,0 540

911.3465 19,0 38,0 155,0 100,0 580

911.3466 22,0 38,0 155,0 100,0 610

Nástrčný ořech na třmeny kotoučových brzd, pro vozidla 
Renault/Scania/Volvo

• jedenáctihran
• k montáži a demontáži šroubových spojení brzdových třmenů
• mimořádně robustní
• slitina chromu a molybdenu

460.0970 19,0 26,0 20

Silový nástrčný ořech s bitem na Torx šrouby, dlouhý

• na Torx šrouby
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

450.0441 T60 140,0 44,0 630

450.0442 T70 140,0 44,0 650

450.0443 T80 140,0 44,0 656

450.0444 T90 140,0 44,0 666

450.0445 T100 140,0 44,0 680

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ BRZDOVÝCH KOTOUČŮ
BREMSSCHEIBENMADOM

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 16 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 16 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 67,0 mm

440.0005 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 16 t 5,48

Balení osahuje:

440.0001 Hydraulický válec, 16t 3,38

440.0002 Přítlačná osa, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 132 mm 0,32

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 22 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideálně vhodné pro dodávky
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 22 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M22

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0010 10 
dílná

Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 22 t 6,90

Balení osahuje:

440.0013 Hydraulický válec, 22 t 4,64

440.0011 Zkosené těleso, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Přítlačná patka, M24x3 mm 0,09

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Ochranný kroužek na závit, 2,1/4" 0,10

440.0014 Přítlačná osa, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Límcová matice, M18 0,08

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01
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Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců 32 t

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 32 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 113,0 mm

440.0025 6 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 32 t 9,35

Balení osahuje:

440.0026 Hydraulický válec, 32 t 8,02

440.0016 Nastavitelný přítlačný díl, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0028 Límcová matice, M22 0,16

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 0,62

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava hydraulických válců s krátkým zdvihem 14 t

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
ložisek kol, atd.

• s nastavitelnou tlačnou tyčí
• maximální tlaková síla s nízkými nároky na sílu
• určeno speciálně k použití s lisovacím třmenem a stojanem 
na lisovací práce 440.0190 a 440.0180

• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 14 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M24

Upínání vnějším závitem: 1.1/2"

Zdvih: 55,0 mm

440.0015 3 dílná Souprava hydraulických válců s 
krátkým zdvihem 14 t 2,67

Balení osahuje:

440.0017 Hydraulický válec, 14 t 2,42

440.0004 Nastavitelná tlačná tyč, M24, 92 mm 0,24

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava přítlačných a tažných hydraulických válců

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• automatický zpětný chod pístu
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

Technické údaje o válcích:
Kapacita: 45 t

Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Píst: kované průmyslové provedení

Vnitřní závit pístu: M27

Upínání vnějším závitem: 2.1/2"

Zdvih: 70,0 mm

440.0480 7 dílná Souprava přítlačných a tažných 
hydraulických válců 14,92

Balení osahuje:

440.0481 Hydraulický válec, 45t 11,92

440.0027 Ochranný kroužek na závit, 2,5 0,20

440.0482 Nastavitelný přítlačný díl, M30 0,72

440.0483 Nárazové těleso, M27 0,52

440.0484 Límcová matice, M27 0,30

440.0485 Tažná tyč, M27 1,26

440.0009 Hydraulická spojka pro připojovací závit 
(CEJN-) 1/4“ 0,01

Souprava tažných tyčí, límcových matic a adaptérů

• univerzální použití
• extrémně robustní vřetena s indukčně tvrzeným závitem 
(M10–M22)

• optimálně vhodné k použití s veškerým nářadím na osobní 
automobily, dodávky a nákladní vozy s příslušnou redukcí

• ideálně vhodné pro hydraulické válce 440.0005, 440.0010 a 
440.0020

• speciální nástrojářská ocel

Pozor: Vřetena se musí před prvním použitím namazat!

440.0040 13 
dílná

Souprava tažných tyčí, límcových 
matic a adaptérů 1,98

Balení osahuje:

440.0041 Tažná tyč, M10 80

440.0042 Tažná tyč, M12 180

440.0043 Tažná tyč, M14 240

440.0008 Tažná tyč, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Tažná tyč, M22, 250 mm 620

440.0044 Adaptér, M22-M10 50

440.0045 Adaptér, M22-M12 50

440.0046 Adaptér, M22-M14 40

440.0047 Límcová matice, M10 20

440.0048 Límcová matice, M12 20

440.0049 Límcová matice, M14 60

440.0007 Límcová matice, M18 80

440.0028 Límcová matice, M22 160

Souprava hydraulické nožní pumpy

• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 0,75 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0060 4 dílná Souprava hydraulické nožní pumpy 7,83

Balení osahuje:

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20

440.0061 Hydraulická nožní pumpa 6,72

440.0070 Souprava těsnění 0,01

Souprava pneumatického hydraulického čerpadla

• pohon stlačeným vzduchem
• pro jednočinný tlakový válec
• bezpečnostní ventil jako ochrana proti přetížení
• s automatickým zpětným chodem
• včetně tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje:
Spojovací závit: Rychlospojka Cejn

Objem: 1,4 l

Provozní tlak: 700 bar

Délka hadice: 2200 mm

440.0055 3 dílná Souprava pneumatického 
hydraulického čerpadla 6,32

Balení osahuje:

440.0056 Pneumatické hydraulické čerpadlo 5,22

440.0057 Hydraulická hadice, 2 200 mm 0,90

440.0058 Rychlospojka Cejn 0,20
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Manometr

• s rychlospojkou Cejn pro přímé připojení ke všem 
hydraulickým čerpadlům KS-Tools

• dobře čitelná stupnice v jednotkách psi a bar

Pozor: údaje o maximálním tlakovém rozsahu hydraulického 
válce naleznete v příslušném návodu k použití!

440.0063 Manometr 500

Hydraulická jednotka, 22t, s hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• včetně hydraulického čerpadla a manometru
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

440.0580 15 
dílná

Hydraulická jednotka, 22t, s 
hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

15,23

Balení osahuje:

440.0010 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 22 t, 10dílná 6,90

440.0060 Souprava hydraulické nožní pumpy, 4dílná 7,83

440.0063 Manometr, 150 mm 0,50

Hydraulická jednotka, 32t, s hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• včetně hydraulického čerpadla a manometru
• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel

440.0585 11 
dílná

Hydraulická jednotka, 32t, s 
hydraulickým čerpadlem a 
manometrem

9,35

Balení osahuje:

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0060 Souprava hydraulické nožní pumpy, 4dílná 7,83

440.0063 Manometr, 150 mm 0,50

Hydraulická jednotka, 16t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9991 13 
dílná

Hydraulická jednotka, 16t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

11,80

Balení osahuje:

440.0005 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 16t, 10dílná 5,48

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Hydraulická jednotka, 22t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• k montáži a demontáži ložiskových pouzder, rejdových čepů, 
vložek tažných vidlic, ložisek kol, atd.

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• s nárazovým tělesem k zašroubování
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9995 13 
dílná

Hydraulická jednotka, 22t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

13,22

Balení osahuje:

440.0010 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 22 t, 10dílná 6,90

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32

Hydraulická jednotka, 32t, s pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

• optimálně k univerzálnímu použití v opravnách motorových 
vozidel

• vhodné jak pro tlakové tak tahové použití
• včetně magnetického centrovacího adaptéru
• mimořádně velká a rovnoměrná tvorba síly
• průmyslové provedení s kovaným pístem
• tlak hydraulického válce se může při použití úderového tělesa 
kombinovat s úderovou silou

• s pneumatickým hydraulickým čerpadlem
• univerzální použití s redukcemi M10–M22
• ideální použití na dodávky a užitková vozidla
• automatický zpětný chod pístu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném kufříku z ocelového plechu

440.9996 9 dílná
Hydraulická jednotka, 32t, s 
pneumaticko-hydraulickým 
čerpadlem

15,67

Balení osahuje:

440.0025 Souprava přítlačného a tažného 
hydraulického válce, 32t, 6dílná 9,35

440.0055 Souprava pneumatického hydraulického 
čerpadla, 3dílná 6,32
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Hydraulika Klann na nářadí KS PP2

• k použití hydraulického válce Klann (17 t) s nářadím KS Tools 
s vnitřním závitem 1,1/2“

• adaptér 2,1/4“-14 UNS (závit Klann) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0038 Hydraulika Klann na nářadí KS PP2 1,08

Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Klann

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-14 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0036 Hydraulika KS PP2 na nářadí Klann 200

Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro užitková 
vozidla) Klann

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (32 t) se 
speciálním nářadím Klann (přípojka 2,3/4“-16 UNS)

• adaptér 2.1/2“ PP2 na 2.3/4“-16 UNS (závit Klann)
• speciální nástrojářská ocel

440.0409 Hydraulika KS PP2 na (speciální nářadí pro 
užitková vozidla) Klann 140

Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, KS PP1

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,522 t) se 
speciálním nářadím Sauer, Müller, KS PP1

• adaptér 1,1/2“ PP2 na 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS PP1)
• speciální nástrojářská ocel

440.0034 Hydraulika KS PP2 na nářadí Sauer, Müller, 
KS PP1 230

Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2

• k použití s hydraulickým válcem Paschke společně se 
speciálním nářadím PP2 KS Tools

• adaptér M68x2 mm (závit Paschke) na 1,1/2“ PP2
• speciální nástrojářská ocel

440.0407 Hydraulika Paschke na nářadí KS PP2 1,24

Hydraulika KS na nářadí Paschke

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (8,5–22 t) se 
speciálním nářadím Paschke

• adaptér 1,1/2“ PP2 na M68x2 mm (závit Paschke)
• speciální nástrojářská ocel

440.0408 Hydraulika KS na nářadí Paschke 330

Hydraulika KS PP2 na speciální nářadí pro užitková 
vozidla KS

• k použití hydraulického válce KS Tools PP2 (16 a 22 t) na 
nářadí KS-Tools PP2 se závitem 2,1/2“

• adaptér 1,1/2“ PP2 na závit 2,1/2“ PP2 (velký příčník – 
program pro užitková vozidla)

• speciální nástrojářská ocel

440.0037 Hydraulika KS PP2 na speciální nářadí pro 
užitková vozidla KS 570

Nářadí k demontáži brzdových kotoučů s plovoucím 
uložením

• K demontáži brzdových kotoučů s plovoucím uložením
• výrazné usnadnění práce
• 2 speciální válce pro lepší rozložení síly
• Řídicí ventil pro střídavé stlačování
• s rychlospojkou Cejn pro přímé připojení ke všem 
hydraulickým čerpadlům KS-Tools

• Mimořádně časově úsporná a účinná metoda
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

440.0345 Nářadí k demontáži brzdových kotoučů s 
plovoucím uložením 13,85

Speciální nástrčný ořech na brzdové kotouče, nápravy 
SAF, dvanáctihranný

• dvanáctihran
• ideálně vhodné k montáži a demontáži brzdových kotoučů 
SAF

• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

450.0368 13,0 19 74

450.0367 15,0 19 98
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ÚDRŽBA BRZDOVÉHO SYSTÉMU
BREMSENINST

Kufřík k údržbě třmenů kotoučových brzd

• K profesionální opravné údržbě třmenů kotoučových brzd
• K výměně vlnovců, uložení třmenů kotoučových brzd a 
vnitřního těsnění vlnovců

• snadná a jistá manipulace
• mimořádně vysoká přesnost
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití:  Třmeny kotoučových brzd Knorr SN6, SN7, 
SK7 a NA7

460.0905 24 
dílná

Kufřík k údržbě třmenů kotoučových 
brzd 12,11

Balení osahuje:

460.0906 Vtlačná objímka pro přítlačné díly 679

460.0907 Přídržná zařízení 134

460.0908 Šroub s úderovou krytkou 102

460.0909 Přítlačný díl, dlouhý 137

460.0910 Přítlačný díl pro vodicí pouzdra, Ø 35 mm 98

460.0911 Přítlačný díl pro vodicí pouzdra, Ø 39 mm 127

460.0912 Upínací pouzdro na vlnovce 222

460.0913 Vodicí pouzdro 354

460.0914 Vtlačovací nářadí na vlnovce 306

460.0904 Vřeteno, M16 x 2 mm, na vlnovce 317

460.0903 Vtlačovací nářadí na krytky 694

460.0902 Demontážní objímka na mosazná pouzdra 876

460.0901 Vřeteno s lichoběžníkovým závitem na 
mosazná pouzdra 343

460.0899 Mosazné matice 208

460.0898 Demontážní vidlice 380

460.0897 Lisovníky na mosazná pouzdra 810

460.0896 Montážní nářadí na krytky, ploché 246

460.0894 Vtlačovací přídržník na vodicí pouzdra 448

460.0893 Vtlačovací trn na vodicí pouzdra 510

460.0892 Vřeteno s lichoběžníkovým závitem na 
vodicí pouzdra 297

460.0891 Přídržník na vodicí pouzdra 587

460.0889 Mosazné matice 180

460.0888 Vkládací kroužek, umělá hmota 77

460.0887 Montážní nářadí na krytky, vysoké 276

Souprava k údržbě třmenů kotoučových brzd

• K profesionální opravné údržbě třmenů kotoučových brzd
• K výměně vlnovců, uložení třmenů kotoučových brzd a 
vnitřního těsnění vlnovců

• snadná a jistá manipulace
• vysoká přesnost
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: Knorr (SB, SN a SK), Wabco (PAN 19-1 a 
PAN 22-1), SAF (SBS2220 H0)

460.4720 36 
dílná

Souprava k údržbě třmenů 
kotoučových brzd 13,00

Balení osahuje:

460.4721 Vtahovací nářadí na posouvací ložiska, typ 
SN, Ø 54 mm, 95 mm 795

460.4722 Vytahovací pouzdro, Ø 33 mm, 56 mm 413

460.4723 Vtlačovací ucpávka, Ø 73 mm, 36 mm 609

460.4724 Adaptér vtlačovací ucpávky, Ø 68 mm 171

460.4725 Vložka s magnetem, Ø 40 mm 142

460.4726 Rozháněcí trn s magnetem, Ø 44 mm, 35 mm 258

460.4727 Rukojeť, Ø 29 mm, 170 mm 837

460.4728 Vtlačovací objímka, Ø 47 mm, 83 mm 673

460.4729 Vtlačovací objímka, 147 mm 905

460.4730 Rozháněcí trn na plechové manžety, Ø 29 
mm, 32 mm 125

460.4731 Vtlačovací objímka, Ø 48 mm, 46 mm 365

460.4732 Pohybový šroub, TR20x2 mm, 256 mm 590

460.4733 Tlačné ložisko, Ø 40 mm 78

460.4734 Vřeteno, Ø 30 mm, 84 mm 223

460.4735 Odtlačovací vidlice, 254 mm 351

460.4736 Vtlačovací objímka, Ø 48 mm, 58 mm 462

460.4737 Vytlačovací objímka, Ø 42 mm, 33 mm 231

460.4738 Přídržná tyč, 152 mm 131

460.4739 Vtahovací deska, Ø 55 mm 153

460.4740 Vtahovací pouzdro na vlnovce, Ø 51 mm, 41 mm 204

460.4741 Rozháněcí trn, Ø 57 mm, 30 mm 324

460.4742 Vtahovací a vytahovací objímka, Ø 39 mm, 15 mm 60

460.4743 Adaptérový kroužek, Ø 55, 23 mm 138

460.4744 Vtahovací deska, Ø 60 mm 233

460.4745 Přítlačný díl s šestihranem, Ø 46 mm, 51 mm 301

460.4746 Matice, Tr20x2 mm, 48 mm 225

460.4747 Přítlačný díl, Ø 46 mm 120

460.4748 Pouzdro, Ø 25 mm, 70 mm 418

460.4749 Pouzdro, Ø 55 mm, 74 mm 623

460.4750 Zaváděcí nářadí, pravé, 50 mm 24

460.4751 Zaváděcí nářadí, levé, 50 mm 23

460.4752 Montážní svorka, 35 mm 3

460.4753 Vtlačovací ucpávka, Ø 75 mm, 29 mm 111

503.4212 Řehtačkový plochý klíč s očkem GEARplus, 12 mm 70

460.2616 Speciální šestihranná vložka s magnetem, 10,0 mm 16

460.2617 Speciální šestihranná vložka s magnetem, 10,0 mm 15

Nástrčný ořech k nastavení závitových trubek, pro třmeny 
kotoučových brzd Knorr

• K novému seřízení závitového potrubí
• mimořádně robustní
• speciální nástrojářská ocel

460.1755 24 46,0 155

Souprava nářadí na brzdy, pro nápravy BPW

• K profesionální opravné údržbě třmenů kotoučových brzd
• K výměně vlnovců, uložení třmenů kotoučových brzd a 
vnitřního těsnění vlnovců

• snadná a jistá manipulace
• mimořádně vysoká přesnost
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: Nápravy BPW SH a SKH s kotoučovými 
brzdami ECO Disc

460.5065 19 
dílná

Souprava nářadí na brzdy, pro 
nápravy BPW 7,00

Balení osahuje:

460.5066 Lichoběžníkový šroub, Tr20 x 2 mm 600

460.5067 Kuličkové ložisko, Ø 40 mm 76

460.5068 Pouzdro, vnější průměr 40 mm, vnitřní 
průměr 25,5 mm 669

460.5069
Nářadí k vytlačení posunovacích a pevných 
ložisek, vnější průměr 40 mm, vnitřní průměr 
20,5 mm

392

460.5070
Nářadí k vtlačení posunovacích a pevných 
ložisek, vnější průměr 46 mm, vnitřní průměr 
20,5 mm

336

460.5071 Matice, Tr20 x 2 mm 224

460.5072 Přídržník, vnější průměr 55 mm, vnitřní 
průměr 20,5 mm 149

460.5073 Nářadí k vtlačení pevných ložisek, vnější 
průměr 46 mm, vnitřní průměr 20,5 mm 655

460.5074 Nářadí k nalisování vlnovců, vnější průměr 
50 mm, vnitřní průměr 26 mm 138

460.5076 Klíč s čelním otvorem, na mimořádně 
znečištěná těsnění 293

460.5077 Bit na šrouby posunovacích ložisek 111

460.5078 Bit na umělohmotnou krytku 23

460.5079 Zástrčné nářadí pro momentové klíče na 
posunovací ložiska 152

460.5080 Zástrčné nářadí pro momentové klíče na 
umělohmotné krytky 79

460.5081 Vtahovací kroužek na šrouby kol 145

460.5082 Uvolňovací adaptér na šrouby pevných 
ložisek 264

460.5083 Uvolňovací adaptér na šrouby posunovacích 
ložisek 241

460.5084 Montážní objímka na vlnovce 129

158.8023 Klíč s čepem a T-rukojetí na šrouby Torx 
krátký, T25 50
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Souprava nářadí na brzdy, pro kotoučové brzdy Knorr

• K profesionální opravné údržbě třmenů kotoučových brzd
• K výměně uložení třmenů kotoučových brzd
• snadná a jistá manipulace
• mimořádně vysoká přesnost
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel

460.5290 11 
dílná

Souprava nářadí na brzdy, pro 
kotoučové brzdy Knorr 1,60

Balení osahuje:

460.5291 Vřeteno, M16x2 mm, 200 mm 303

460.5292 Stupňovitá deska, vnější průměr 40 mm, 
vnitřní průměr 16 mm 43

460.5293 Přítlačný díl, M16x2 mm, vnější průměr 
50 mm 208

460.5294 Matice, M16 x 2 mm 34

460.5295 Vtahovací pouzdro, vnější průměr 40 mm, 
vnitřní průměr 36 mm 139

460.5296 Adaptér – z vnějšího šestihranu 14 mm na 
vnější čtyřhran 1/2" 66

460.5297 Adaptér – z vnějšího šestihranu 14 mm na 
vnitřní čtyřhran 1/2" 78

460.5298 Demontážní a montážní objímka na pouzdra 195

460.5299 Opěrná pouzdra 276

700.2183 Kontramatice M16 51

460.5302 Matice s nákružkem, M16 x 2 mm 99

Souprava hydraulických stahováků, na kotvicí čepy brzd

• K profesionálnímu servisu brzd
• K vytažení poškozeného šroubu ukotvení čelistí brzdy
• jednoduché a bezpečné použití
• mimořádně vysoká přesnost
• výrazná úspora času a nákladů
• Včetně hydraulického válce 6 t
• speciální nástrojářská ocel

460.4435 7 dílná Souprava hydraulických stahováků, 
na kotvicí čepy brzd 9,40

Balení osahuje:

460.4436 Hydraulický válec, 6 t 5,19

460.4437 Tažný zvon, Ø 67 mm 1,66

460.4438 Přídržník, Ø 42 mm 0,75

460.4439 Vytahovací čep, M16x1,5 mm 0,08

460.4440 Vytahovací čep, M14x1,5 mm 0,07

460.4441 Vytahovací čep, M12x1,25 mm 0,07

460.4442 Vytahovací čep, M12x1,0 mm 0,07

Vytahovací a vtahovací nářadí na posunovací ložiska a 
vodicí pouzdra, nápravy BPW

• K profesionálnímu servisu brzd
• K vytažení a vtažení vodicích pouzder plovoucích ložisek
• snadná a jistá manipulace
• mimořádně vysoká přesnost
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: BPW SH a SKH

460.4905 Vytahovací a vtahovací nářadí na posunovací 
ložiska a vodicí pouzdra, nápravy BPW 2,21

Souprava montážního nářadí na mosazná pouzdra 
pevných ložisek

• Ideálně vhodné k demontáži a montáži mosazných pouzder 
pevných ložisek u kotoučových brzd

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Kotoučové brzdy BPW

460.4860 5 dílná Souprava montážního nářadí na 
mosazná pouzdra pevných ložisek 1,70

Balení osahuje:

460.4861 Pouzdro, Ø 55 mm 950

460.4862 Pohybový šroub, 215 mm 290

460.4863 Přítlačný díl, Ø 55 mm 260

460.4864 Matice s kluzným ložiskem, Ø 39 mm 190

460.4865 Podložka, Ø 24 mm 10

BUBNOVÉ BRZDY
TROMMELBR

Lisovací třmen

• kovaný lisovací třmen k výměně nosných kloubů a kulových 
kloubů stabilizátorů

• zatížení max. 16 t
• ideální k použití s hydraulickým válcem
• optimálně vhodné k použití se soupravami nosných 
kloubů 440.0230 a 440.0240 a soupravou kulových kloubů 
stabilizátorů 440.0235

• snadná a jistá manipulace
• minimální nároky na práci
• speciální nástrojářská ocel

Doporučený hydraulický válec: 8,5 t (440.0020), 14 t 
(440.0015), 16 t (440.0005), 22 t (440.0010)

440.0190 Lisovací třmen 5,78

Souprava univerzálních kotvicích čepů brzd

• Rozšíření soupravy univerzálních kolových šroubů, nákladní 
vozidla (440.0390)

• Ideálně vhodné k výměně kotvicích čepů brzd a příslušných 
pouzder

• Použití v kombinaci s lisovacím třmenem (440.0190) a 
hydraulickým válcem

• velká úspora času
• jednoduché a bezpečné použití
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Doporučený hydraulický válec: 14 t (440.0015) a 8,5 t 
(440.0020)

Oblasti použití: Bubnové brzdy nákladních vozidel, autobusů, 
přívěsů

440.0400 3 dílná Souprava univerzálních kotvicích 
čepů brzd 678

Balení osahuje:

440.0401 Přítlačná trubka, Ø 48 mm, 70 mm 300

440.0402 Tlakové pouzdro, Ø 39,5 mm, 24 mm 210

440.0403 Tlakové pouzdro, Ø 35,5 mm, 24 mm 168

Stahovák ramen brzdových pák

• K demontáži zkorodovaných seřizovačů brzd u bubnových 
brzd užitkových vozidel

• Kompaktní provedení pro flexibilní použití na místech s 
omezeným prostorem

• k použití s hydraulickým válcem
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Doporučený hydraulický válec: 8,5t (440.0020)
Oblasti použití: Bubnové brzdy nákladních vozidel, autobusů, 
přívěsů

440.0195 55,0 91,0 3,62
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Univerzální Souprava C-třmenů a adaptérů

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži šroubů ukotvení čelistí 
bubnových brzd, nosných kloubů a křížových kloubů

• mimořádně robustní provedení
• kompatibilita s nárazovým utahovákem
• enormní uvolňovací síla díky kombinaci otočného a 
úderového impulsu při použití příklepového šroubováku

• S vyjímatelnými upínači vřetene a stupňovitých desek na 
straně se třmenem

• Lichoběžníkové šrouby s tlakovou špičkou s kuličkovým 
ložiskem

• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

460.1735 9 dílná Univerzální Souprava C-třmenů a 
adaptérů 8,30

Balení osahuje:

460.1736 C-třmen s vřetenem s lichoběžníkovým 
závitem, 235,0 mm 4,33

460.1739 Pouzdro na vřeteno, 100 mm 0,43

460.1741 Pouzdro na C-třmen, 28 mm 0,21

460.1742 Pouzdro na C-třmen, 71 mm 0,35

460.1743 Pouzdro na stupňovitý kotouč, Ø 51 mm 0,15

460.1744 Pouzdro na stupňovitý kotouč, Ø 64 mm 0,22

460.1746 Pouzdro na stupňovitý kotouč, Ø 76 mm 0,29

460.1737 Stupňovitý kotouč pro vřeteno 0,79

460.1738 Stupňovitý kotouč pro C-třmen 0,61

Nářadí k montáži a demontáži brzdových čelistí, pro 
Volvo

• pro opravy bubnových brzd
• k otevírání a upínání vratné pružiny brzdových čelistí
• k demontáži a montáži čelisťových kolíků
• s hnacím vřetenem pro plynulé otevření
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: bubnové brzdy Volvo s výstupky Z, např.:  
N7 | N10 | N12 | F7 | F12 | F16 | FH12 | FH16 | FL7 |FL10 | 
ERF E Serie | EC Serie

450.0240 17 220,0 320,0 1,90

Souprava k opravné údržbě bubnových brzd, pro vozidla 
Hino

• pro opravy bubnových brzd
• k otevírání a upínání vratné pružiny brzdových čelistí
• k demontáži a montáži čelisťových kolíků
• S hnacím vřetenem pro plynulé nastavení
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.4290 2 dílná Souprava k opravné údržbě 
bubnových brzd, pro vozidla Hino 3,46

Balení osahuje:

460.4291 Nářadí k montáži a demontáži brzdových 
čelistí 640

460.4292 Vratné zařízení na brzdové válce 1840

Napínací zařízení na brzdové čelisti, pro nápravy SAF

• Vhodné k montáži a demontáži brzdových čelistí
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: SAF SK500, SK500 Plus, SK9042/11242 a 
SK9037/11037

460.4835 Napínací zařízení na brzdové čelisti, pro 
nápravy SAF 950

Balení osahuje:

460.4836 Držák, Ø 27 mm 300

460.4837 Držák, Ø 20 mm 200

460.4838 Vřeteno, 55 mm 70

460.4839 Šrouby, 32 mm 30

460.4840 Trn, 180 mm 350

Páka na brzdové pružiny nákladních vozidel

• ideálně vhodná na zpětné pružiny brzdových čelistí
• bez nutnosti demontáže a montáže kotevních desek
• možnost práce v podbězích kol
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• kované provedení
• speciální nástrojářská ocel

450.0310 450,0 580

450.0311 620,0 680

Kleště na brzdové pružiny, užitková vozidla

• k zavěšení a vyvěšení vratné pružiny brzdových čelistí
• na lepené a nýtované brzdové čelisti
• se speciální obrubou
• s vyměnitelným hrotem
• rýhované rukojeti
• slitina chromu a vanadu

450.0320 205,0 500,0 450.0321 1,25

Páka k montáži vratných pružin brzd, pro nápravy BPW

• Ideálně vhodné k demontáži a montáži brzdových pružin u 
bubnových brzd

• vhodné na cylindrické a konické přídržné pružiny
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: BPW (SN300, SN360 a SN420)

460.4980 Páka k montáži vratných pružin brzd, pro 
nápravy BPW 150

Hnací trn na ložisková pouzdra brzdových šroubů/
brzdových hřídelí

• Ideálně vhodné k montáži ložiskových pouzder u brzdových 
čepů/brzdových hřídelí

• Součástí dodávky dva hnací trny
• Určeno k použití s kladivem
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.4830 Hnací trn na ložisková pouzdra brzdových 
šroubů/brzdových hřídelí 2,88
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Balení osahuje:

460.4831 Hnací trn, Ø 42 mm 0,78

460.4832 Hnací trn, Ø 36 mm 1,21

460.4833 Pomocná rukojeť pro hnací trn 0,89

Demontážní trn na mosazná pouzdra

• K profesionálnímu servisu brzd
• K demontáži mosazné vložky válce vačkové hřídele
• snadná a jistá manipulace
• mimořádně vysoká přesnost
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: SAF SK

460.4915 49 2,60

Montážní trn na mosazná pouzdra

• K profesionálnímu servisu brzd
• K demontáži mosazné vložky válce vačkové hřídele
• snadná a jistá manipulace
• mimořádně vysoká přesnost
• výrazná úspora času a nákladů
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: SAF SK

460.4920 49 1,50

Stahovací nářadí na šrouby bubnových brzd

• Ideálně vhodné k demontáži brzdových čepů u bubnových 
brzd

• Včetně závitové vložky M20x1,5 mm / M20x1,5 mm
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.4770 Stahovací nářadí na šrouby bubnových brzd 5,37

Přístroj pro přednastavení brzd, vozidla Hino

• Ideálně vhodné k posunutí brzdy dopředu bez poškození
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino 700

460.4500 Přístroj pro přednastavení brzd, vozidla Hino 60

Přístroj pro zpětné nastavení brzd, vozidla Hino

• Ideálně vhodné k vrácení brzdy do původní polohy bez 
poškození

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino 700

460.4315 Přístroj pro zpětné nastavení brzd, vozidla 
Hino 60

Nářadí k montáži a demontáži pryžového těsnění 
reléových ventilů, pro vozidla Hino

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži pryžového těsnění 
reléových ventilů bez poškození

• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.4275 Nářadí k montáži a demontáži pryžového 
těsnění reléových ventilů, pro vozidla Hino 0,43

Stahovák na stavěče brzd, BPW

• pevná svařovaná konstrukce ke stažení pevně usazených
• stavěčů brzd BPW
• vhodné pro starší a automatické stavěče
• speciální nástrojářská ocel

450.0305 65 78 160 127 2,70

Stahovák na stavěče brzd, HALDEX

• pevná svařovaná konstrukce ke stažení pevně usazených
• stavěčů brzd
• spolehlivé přidržení kruhovými kontaktními plochami
• speciální nástrojářská ocel

450.0300 65 78 160 127 3,10

Pneumaticko-hydraulická nýtovačka

• Vhodné k roznýtování a přinýtování brzdových čelistí
• Včetně pneumaticko-hydraulické nožní pumpy
• krátká doba přípravy
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.0605 19 
dílná Pneumaticko-hydraulická nýtovačka 42,00

Balení osahuje:

460.0606 Pneumaticko-hydraulická nýtovačka bez příslušenství 31,20

460.0607 Pneumaticko-hydraulická nožní pumpa 8,00

460.0608 Nastavovací klíč, 300 mm 0,70

460.0609 Montážní trn, 225 mm 0,22

460.0583 Odnýtovací přítlačný díl, Ø 4 mm, 91 mm 0,22

460.0584 Odnýtovací přítlačný díl, Ø 6 mm, 92 mm 0,18

460.0585 Odnýtovací přítlačný díl, Ø 6 mm, 110 mm 0,21

460.0586 Odnýtovací přítlačný díl, Ø 8 mm, 94 mm 0,19

460.0587 Nýtovací přítlačný díl, Ø 9,5 mm, 75 mm 0,18

460.0588 Nýtovací přítlačný díl, Ø 13,5 mm, 75 mm 0,19

460.0589 Nýtovací přítlačný díl, Ø 13,5 mm, 97 mm 0,23

460.0590 Nýtovací přítlačný díl, Ø 16,5 mm, 75 mm 0,20

460.0591 Opěrné pouzdro pro odstranění nýtů, Ø 9 mm 0,07

460.0592 Opěrné pouzdro pro odstranění nýtů, Ø 13 mm 0,06

460.0593 Opěrné pouzdro pro odstranění nýtů, Ø 16 mm 0,04

460.0594 Vymezovací vložka pro nýty, Ø 7,4/15,9 mm 0,08

460.0595 Vymezovací vložka pro nýty, Ø 9,4/11,8 mm 0,08

460.0596 Imbusový klíč s T-rukojetí na šrouby s 
vnitřním šestihranem, 2,5 mm 0,02

460.0597 Tlakoměr, 0–15 000 psi 0,19
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Elektricko-hydraulická nýtovačka

• Vhodné k roznýtování a přinýtování brzdových čelistí
• Elektricko-hydraulický systém
• Síťové napětí 220 V
• krátká doba přípravy
• robustní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.0955 18 
dílná Elektricko-hydraulická nýtovačka 200,00

Balení osahuje:

460.0956 Elektricko-hydraulická nýtovačka bez 
příslušenství 196,00

460.0583 Odnýtovací přítlačný díl, Ø 4 mm, 91 mm 0,22

460.0584 Odnýtovací přítlačný díl, Ø 6 mm, 92 mm 0,18

460.0585 Odnýtovací přítlačný díl, Ø 6 mm, 110 mm 0,21

460.0586 Odnýtovací přítlačný díl, Ø 8 mm, 94 mm 0,19

460.0587 Nýtovací přítlačný díl, Ø 9,5 mm, 75 mm 0,18

460.0588 Nýtovací přítlačný díl, Ø 13,5 mm, 75 mm 0,19

460.0589 Nýtovací přítlačný díl, Ø 13,5 mm, 97 mm 0,23

460.0590 Nýtovací přítlačný díl, Ø 16,5 mm, 75 mm 0,20

460.0957 Opěrné pouzdro pro odstranění nýtů, Ø 9 mm 0,09

460.0958 Opěrné pouzdro pro odstranění nýtů, Ø 13 mm 0,08

460.0959 Opěrné pouzdro pro odstranění nýtů, Ø 16 mm 0,08

460.0962 Vymezovací vložka pro nýty, Ø 7,4 mm, 15,4 mm 0,11

460.0963 Vymezovací vložka pro nýty, Ø 9,4 mm, 11,9 mm 0,11

460.0964 Tlakoměr, 0–3500 psi 0,19

460.0966 Souprava vodicích kolejnic 0,34

460.0967 Sběrná miska 0,59

460.0596 Imbusový klíč s T-rukojetí na šrouby s 
vnitřním šestihranem, 2,5 mm 0,02

PNEUMATICKÁ TECHNIKA BRZD
DRUCKTECHBREM

Souprava nářadí k uvolnění pneumatických rychlospojek

• K odbornému uvolnění pneumatických rychlospojek bez jejich 
poškození

• Univerzálně vhodné na pneumatická vedení s průměry 6 mm, 
8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm a 16 mm

• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

460.4420 6 dílná Souprava nářadí k uvolnění 
pneumatických rychlospojek 400

Balení osahuje:

460.4421 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 6 mm 60

460.4422 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 8 mm 60

460.4423 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 10 mm 60

460.4424 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 12 mm 60

460.4426 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 15 mm 60

460.4427 Nářadí k uvolnění pneumatických 
rychlospojek, 16 mm 60

Kleště k uvolnění pneumatických rychlospojek

• K odbornému uvolnění pneumatických rychlospojek bez jejich 
poškození

• Univerzálně vhodné na pneumatická vedení s průměry 6 mm, 
8 mm, 10 mm, 12 mm

• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

460.5095 Kleště k uvolnění pneumatických 
rychlospojek 375

Nářadí k uvolnění pneumatických rychlospojek

• K odbornému uvolnění pneumatických rychlospojek bez jejich 
poškození

• Univerzálně vhodné na pneumatická vedení s průměry 6 mm, 
8 mm, 10 mm, 12 mm

• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

460.5665 14 115

Souprava speciálních nástrčných klíčů na úhlové 
trubkové spojky

• Ke spolehlivé demontáži a montáži úhlových přípojek
• Nástrční ořech s bočním otvorem
• tenké provedení
• pro obtížně přístupná místa
• vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se 
záchytnou drážkou kuličky

• snadná manipulace
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: Úhlové přípojky, např. na vedeních a 
vzduchovém odpružení

460.5085 Souprava speciálních nástrčných klíčů na 
úhlové trubkové spojky 564

Balení osahuje:

460.5086 Speciální nástrčný klíč na úhlové trubkové 
spojky 3/8", 12 mm 49

460.5087 Speciální nástrčný klíč na úhlové trubkové 
spojky 3/8", 14 mm 57

460.5088 Speciální nástrčný klíč na úhlové trubkové 
spojky 3/8", 17 mm 83

460.5089 Speciální nástrčný klíč na úhlové trubkové 
spojky 3/8", 19 mm 92

460.5090 Speciální nástrčný klíč na úhlové trubkové 
spojky 3/8", 22 mm 116
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Souprava dvanáctihranných zástrčných plochých klíčů

• dvanáctihran
• s vnitřním čtyřhranem
• k utažení a uvolnění šroubových spojů vedení
• k ručnímu ovládání
• úzké provedení
• pro obtížně přístupná místa
• kaleno na tmavo
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

913.1300 10 
dílná

Souprava dvanáctihranných 
zástrčných plochých klíčů 2,14

Balení osahuje:

913.1301 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 3/8", 19 mm 62

913.1302 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 21 mm 94

913.1303 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 22 mm 112

913.1304 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 24 mm 120

913.1305 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 27 mm 153

913.1306 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 30 mm 170

913.1307 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 1/2", 32 mm 168

913.1308 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 3/4", 36 mm 337

913.1309 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 3/4", 41 mm 400

913.1310 Dvanáctihranný zástrčný plochý klíč 3/4", 46 mm 632

Odřezávače hadic

• hliníkové tělo lité pod tlakem

222.2060 6,0 - 25,0 50,0 185,0 222.2061 300

Nůžky na stříhání umělohmotných trubek, Ø 0 - 32 mm

• řezací nůž zušlechtěný teflonem
• hliníkové tělo lité pod tlakem

222.1001M 0 - 32,0 71,0 205,0 222.1011M 320

Speciální upínací skřipcové kleště

• ke spolehlivému přidržení umělohmotných trubek
• výrazná úspora času a nákladů
• ideální v omezených prostorových podmínkách
• všestranné použití
• páčka pro rychlé uvolnění
• se zajišťovací zarážkou
• upravení velikosti stavěcím kolečkem
• černý práškový lak
• slitina chromu a molybdenu

450.0350 1 8 / 9 / 10 / 11 / 12 260,0 775

450.0351 2 7 / 9 / 10 / 12 / 14 265,0 775

450.0352 3 15 / 16 / 18 255,0 636

Šetrné kladivo bez zpětného rázu

• s násadou z ocelové trubky a umělohmotnou rukojetí
• bez zpětného rázu díky ocelovému šrotu v dutině hlavy
• až o 100% vyšší účinek úderu oproti normálním šetrným 
kladivům

• netříštivé a odolné proti opotřebování
• vyměnitelné polyamidové hlavy
• pro práci šetrnou ke zdraví

140.5270 360 25,0 270,0 105,0 140.5280 0,36

140.5271 480 30,0 290,0 105,0 140.5281 0,48

140.5272 590 35,0 295,0 110,0 140.5282 0,59

140.5273 850 40,0 300,0 120,0 140.5283 0,85

140.5274 990 45,0 305,0 120,0 140.5284 0,99

140.5275 1110 50,0 310,0 125,0 140.5285 1,11

140.5276 1290 55,0 325,0 135,0 140.5286 1,29

140.5277 1670 60,0 335,0 140,0 140.5287 1,67

Šetrné kladivo bez zpětného rázu

• kombinovaná násada z polyuretanu a sklolaminátu
• drážkovaný povrch pro spolehlivé držení
• bez jiskření díky pryžovému potahu
• bez zpětného rázu díky pohyblivým ocelovým kuličkám v 
hlavě kladiva

• výrazně vyšší účinek úderu oproti běžným kladivům 
• pro práci šetrnou ke zdraví

140.5252 400 40,0 270,0 81,0 0,48

140.5254 560 40,0 305,0 100,0 0,64

140.5255 645 42,0 325,0 100,0 0,73

140.5256 860 50,0 342,0 118,0 0,86

140.5257 1270 56,0 355,0 118,0 1,35

140.5258 1720 65,0 370,0 135,0 1,80

Klíče na pásky olejových filtrů

• pevný a mimořádně vysoký pás
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• mimořádně velký pracovní rozsah a nízká hmotnost
• nízké prostorové požadavky na vnějším průměru filtru
• pevný nylonový pás pro spolehlivé přidržení filtru a jeho silové 
uvolnění

455.0055 150,0 6" 50,0 380
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Řetězový klíč na olejové filtry a patrony sušiček vzduchu

• mimořádně robustní dvojitý upínací řetěz
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů, filtračních patron 
a patron k sušení vzduchu

• jednoruční ovládání
• plynule nastavitelné
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• rukojeť s otočným kloubem pro otočení až o 90°
• dvojitý upínací řetěz s dodatečnými drážkami pro spolehlivé 
přidržení filtru a silové uvolnění filtru

• izolace rukojeti nanášená ponorem

150.9375 130,0 380

150.9376 160,0 380

Klíče na pásky olejových filtrů

• pevný a mimořádně pevný ocelový pás
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• mimořádně velký pracovní rozsah
• drážky pro spolehlivé uchopení filtru a jeho silové uvolnění
• speciální nástrojářská ocel

455.0050 105 - 118 4.1/8" - 4.21/32" 75,0 930

455.0051 118 - 130 4.21/32" - 5.5/32" 75,0 950

455.0052 130 - 143 5.5/32" - 5.21/32" 75,0 990

Univerzální upínací klíč na olejové filtry, 104 – 150 mm

• s vlastním pnutím
• uvolňování a utahování doprava/doleva
• ozubené čelisti
• nízké prostorové nároky
• pohon 24,0 mm nebo 1/2"
• speciální nástrojářská ocel

Možnosti použití: olejové a palivové filtry, patrony k sušení 
vzduchu, atd.

700.5008 24 1/2" 104 - 150 80,0 1,79

Upínací klíč na olejové filtry a patrony sušiček vzduchu

• plynule nastavitelné
• uvolnění a utažení olejových filtrů různých velikostí díky 
speciálnímu levostrannému a pravostrannému vystavovacímu 
mechanismu

• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů, filtračních patron 
a patron k sušení vzduchu

• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• speciálně kárované a tvrzené kontaktní plochy pro spolehlivé 
uchopení filtru a jeho silové uvolnění

• mimořádně robustní kovaná konstrukce
• speciální nástrojářská ocel

700.5001 24 80 - 120 0,63

700.5002 30 105 - 165 1,40

Souprava pneumatických adaptérů

• s univerzálním hrdlem
• k plnění vzduchové brzdové soustavy nákladních vozidel od 
firem Bosch a Wabco+Grau

• souprava obsahuje provedení 0° a 90° pro různé prostorové 
podmínky

• možné použití na přípojku pro huštění pneumatik regulátoru 
tlaku

• omezení zbytečného zatížení vzduchem a hlukem

450.0315 2 dílná Souprava pneumatických adaptérů 450

NÁŘADÍ K MĚŘENÍ BRZDOVÝCH KOTOUČŮ
BREMSSCHEIBMESS

Digitální posuvné měřítko na brzdové kotouče, 0–60 mm

• podle normy DIN 862
• se stavěcím šroubem
• k měření vnitřních rozměrů
• dílky stupnice v černé barvě
• měřicí lišty s dílky v mm a palcích
• přepínání mezi mm a palci
• tlačítko „Hold“ pro zachování naměřené hodnoty
• možné vynulování na nulu (nastavení na nulu) v každé poloze
• velký LCD displej - velikost číslic 10,0 mm
• s automatickým vypínáním
• kompletně kaleno a jemně obrobeno
• nerezová ocel
• v pevném umělohmotném pouzdru

Rozsah měření

mm

300.0540 0 - 60 55,0 160,0 +/- 0,03 130
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Posuvné měřítko na brzdové kotouče 0 - 90 mm

• podle normy DIN 862
• se stavěcím šroubem
• dílky stupnice v černé barvě
• přesná stupnice s dílky v mm
• posuvné měřítko pro zachování naměřené hodnoty
• satinované měřítko i stupnice
• nerezová ocel
• v pevném pouzdru

Rozsah měření

mm

300.0535 0 - 60 55,0 162,0 +/- 0,01 130

300.0536 0 - 90 120,0 255,0 +/- 0,01 135

Digitální posuvné měřítko na brzdové kotouče 0 - 100 mm

• podle normy DIN 862
• přepínání mezi mm a palci
• tlačítko „Hold“ pro zachování naměřené hodnoty
• možné vynulování na nulu (nastavení na nulu) v každé poloze
• LCD displej - velikost číslic 6,0 mm
• s automatickým vypínáním
• nerezová ocel, kalená
• v pevném umělohmotném pouzdru

Rozsah měření

mm

300.0539 0 - 100 95,0 207,0 +/- 0,03 155

Posuvné měřítko na brzdové kotouče 200 - 400 mm

• zjištění průměru brzdového kotouče bez demontáže kol
• univerzální použití
• rychlá identifikace brzdového zařízení
• bez chybného objednání brzdových destiček nebo brzdových 
kotoučů

• rychlá a účinná práce
• velká úspora času

Rozsah měření

mm

300.0506 200 - 400 455,0 1,52

Posuvné měřítko na brzdové bubny 0 - 500 mm

• podle normy DIN 862
• se stavěcím šroubem
• k měření vnějších a vnitřních rozměrů
• dílky stupnice v černé barvě
• jemné nastavení
• měřicí lišty s dílky v mm
• s tabulkou závitů
• přímý odečet vnitřního rozměru
• kompletně kaleno a jemně obrobeno
• nerezová ocel

300.0525 0 - 300 40 - 340 95,0 410,0 +/- 0,02 0,50

300.0530 0 - 500 60 - 560 150,0 660,0 +/- 0,05 1,38

Třmenový mikrometr

• podle normy DIN 863
• šroub k zajištění naměřené hodnoty
• regulace měřicího tlaku řehtačkou
• vřetena z tvrzené oceli
• měřící plochy osazeny slinutým karbidem
• izolace proti teplu ruky
• nerezová ocel
• v pevném umělohmotném pouzdru

Rozsah měření

mm

300.0555 0-25 30,0 130,0 +/- 0,01 6,5 17,0 0,5 300

Digitální třmenový mikrometr

• DIN 863
• šroub k zajištění naměřené hodnoty
• regulace měřicího tlaku řehtačkou
• měřící plochy osazeny slinutým karbidem
• izolace proti teplu ruky
• nerezová ocel
• posuv 2 mm pro rychlé měření
• IP54
• velký LCD displej
• s automatickým vypínáním
• v pevném umělohmotném pouzdru

Rozsah měření

mm

300.0580 0-25 24,0 160,0 +/- 0,01 6,5 17,0 0,5 310
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Přesné měřicí hodiny, 010 mm

• podle normy DIN 878
• se stavěcím šroubem a otočným lístkem stupnice
• ochrana proti nárazu
• ochrana proti stříkající vodě
• tělo měřicí špičky chráněno vlnovcem proti znečištění
• upínací dřík, Ø 8 mm, H6
• se 2 měřicími stupnicemi
• měřicí čep a upínací dřík z nerezové ocele
• v pevném umělohmotném pouzdru

Rozsah měření

mm

300.0560 0 - 10 60,0 +/- 0,01 1,0 260

Přesné digitální měřicí hodiny, 0–10 mm

• přepínání mezi mm a palci
• vynulování (nastavení na nulu) v každé poloze
• velký LCD displej - velikost číslic 6,0 mm
• upínací dřík, Ø 8 mm, H6
• s automatickým vypínáním
• měřicí čep a upínací dřík z nerezové ocele
• v pevném dřevěném pouzdru

Rozsah měření

mm

300.0565 0 - 10 60,0 +/- 0,02 280

Magnetický měřicí stativ se 2 klouby

• k upínání číselníkového indikátoru
• otočná stojina
• příčné rameno s kloubovým a jemným nastavením
• se zasunovací a vysunovací magnetickou patkou
• vysoká přilnavost k hladkým ocelovým a litinovým plochám
• přilnavost také k hřídelím
• noha s hranolovitou patkou a zadní broušenou příložnou 
plochou

• s uchycením číselníkového indikátoru Ø 8 mm

300.0625 180,0 60x50x55 280,0 600,0 16,0 1,80

Magnetický měřicí stativ se 3 klouby

• k upínání číselníkového indikátoru
• otočná stojina
• příčné rameno s kloubovým a jemným nastavením
• se zasunovací a vysunovací magnetickou patkou
• vysoká přilnavost k hladkým ocelovým a litinovým plochám
• přilnavost také k hřídelím
• noha s hranolovitou patkou a zadní broušenou příložnou 
plochou

• s uchycením číselníkového indikátoru Ø 8 mm

300.0623 280,0 50x55x60 380,0 600,0 12,0 1,70

Souprava nářadí k měření brzdových kotoučů

• k měření rovného a kruhového chodu nábojů kol a brzdových 
kotoučů

• přesné přiložení číselníkového indikátoru k měřenému objektu 
pomocí magnetického držáku číselníkového indikátoru

• pohodlné a jisté umístění stativu pomocí hranolové kontaktní 
plochy a připojitelného magnetu

• přesné nastavení měřicí stupnice přes nastavitelné značky 
přípustných odchylek

• s otočným a drážkovaným vnějším kroužkem
• vhodné k měření tloušťky brzdového kotouče a k určení 
nerovností a deformací

• s páčkou k zajištění naměřené hodnoty a regulací měřicího 
tlaku řehtačkou

• v pevném umělohmotném kufříku

150.2230 3 dílná Souprava nářadí k měření brzdových 
kotoučů 4,00

Souprava nářadí k měření brzdových kotoučů

• k měření rovného a kruhového chodu nábojů kol a brzdových 
kotoučů

• přesné přiložení číselníkového indikátoru k měřenému objektu 
pomocí magnetického držáku číselníkového indikátoru

• Příčné rameno s tříbodovou svěrkou k přesné montáži na 
tlumič

• přesné nastavení měřicí stupnice přes nastavitelné značky 
přípustných odchylek

• s otočným a drážkovaným vnějším kroužkem
• vhodné k měření tloušťky brzdového kotouče a k určení 
nerovností a deformací

• s páčkou k zajištění naměřené hodnoty a regulací měřicího 
tlaku řehtačkou

• v pevném umělohmotném kufříku

300.0690 4 dílná Souprava nářadí k měření brzdových 
kotoučů 2,26

Balení osahuje:

300.0691 Tříbodová svorka 660

300.0692 Stojan 600

300.0560 Přesný úchylkoměr, 0–10 mm 260

300.0555 Třmenový mikrometr, 0–25 mm 300
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UNIVERZÁLNÍ NÁŘADÍ NA BRZDY
ALLGBREMSWERKZ

Ruční drátěný kartáč, mosazný drát, 3řadý

• třířadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti z umělé hmoty
• k povrchové práci
• hladký mosazný drát

201.2326 25,0 285,0 130,0 105

Univerzální drátěný kartáč, ocelový drát

• umělohmotná rukojeť
• k povrchové práci
• zvlněný ocelový drát

201.2300 28,0 250,0 145,0 90

Univerzální drátěný kartáč, drát z jakostní oceli

• umělohmotná rukojeť
• k povrchové práci
• zvlněný a nerezový ocelový drát

201.2301 28,0 250,0 145,0 90

Univerzální drátěný kartáč, mosazný drát

• umělohmotná rukojeť
• k povrchové práci
• zvlněný mosazný drát

201.2302 28,0 250,0 145,0 90

Drátěný kartáč s ocelovými dráty na brzdové třmeny, 
2řadý, rovný

• dvouřadý
• se otvorem pro zavěšení
• velmi úzké provedení
• pro úzké otvory v třmenech kotoučových brzd
• silná obruba
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• k odstranění nepoddajného brzdového prachu
• k povrchové práci
• hladký ocelový drát

201.2320 12,0 22,0 225,0 90,0 90

Drátěný kartáč s ocelovými dráty na brzdové třmeny, 
2řadý, rovný, s vybíháním do špičky

• dvouřadý
• se otvorem pro zavěšení
• obruba s vybíháním do špičky
• velmi úzké provedení
• pro úzké otvory v třmenech kotoučových brzd
• silná obruba
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• k odstranění nepoddajného brzdového prachu
• k povrchové práci
• hladký ocelový drát

201.2321 12,0 14,0 - 22,0 225,0 90,0 90

Drátěný kartáč s mosaznými dráty na brzdové třmeny, 
2řadý, zvlněný

• dvouřadý
• velmi úzké provedení
• pro úzké otvory v třmenech kotoučových brzd
• silná obruba
• se otvorem pro zavěšení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• k odstranění nepoddajného brzdového prachu
• k povrchové práci na hliníkových třmenech kotoučových brzd
• zvlněný mosazný drát

201.2322 12,0 22,0 225,0 90,0 90

Balení osahuje:

300.0625 Magnetický měřicí stativ se 2 klouby 1,80

300.0560 Přesný úchylkoměr, 0–10 mm 0,26

300.0556 Třmenový mikrometr, 25–50 mm 0,32

Honovací kartáč

• na zkorodované upínací otvory v tělesech třmenů 
kotoučových brzd

• pro snazší montáž nových vodicích pouzder
• univerzální použití
• použití s běžně dostupnými vrtačkami
• pouze otáčení doprava, maximální otáčky 500 ot./min.
• speciální nástrojářská ocel

150.1182 9,0 200,0 15

150.1183 19,0 200,0 20

ČIŠTĚNÍ NÁBOJŮ KOL
RADNAREIN

Tříhranná škrabka na dutiny

• ideálně vhodné k opracování povrchu
• 3 řezné plochy k čistému odstranění otřepů
• broušené pracovní plochy
• podle DIN 8350, tvar C
• dřevěná rukojeť
• speciální nástrojářská ocel

150.2241 270,0 150,0 120

150.2242 320,0 205,0 160
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Pilový list na brzdové třmeny, extra úzký

• mimořádně vhodné na japonská vozidla
• pro vozy s kotoučovými brzdami
• lomené hrany
• extra úzké provedení
• list na jedné straně zešikmen
• s plochým škrabákem na čelní straně
• k čištění brzdových třmenů
• k odstraňování hrubých zbytků
• speciální nástrojářská ocel

161.0960 150,0 10,0 161.0010 60

Extra tenký pilník na brzdové třmeny

• mimořádně vhodné na japonská vozidla
• pro vozy s kotoučovými brzdami
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• extra úzké provedení
• lomené hrany
• list na jedné straně zešikmen
• s plochým škrabákem na čelní straně
• k čištění brzdových třmenů
• k odstraňování hrubých zbytků
• speciální nástrojářská ocel

157.0960 10,0 270,0 150,0 161.0960 140

ČIŠTĚNÍ TŘMENŮ KOTOUČOVÝCH BRZD
BREMSSAREI

Ruční ocelový drátěný kartáč, 3řadý

• třířadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• s ocelovými štětinami

201.2305 32,0 290,0 138,0 120

Ruční ocelový drátěný kartáč, 4řadý

• čtyřřadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• s ocelovými štětinami

201.2311 32,0 290,0 138,0 120

Ruční drátěný kartáč z ušlechtilé ocele, 3řadý

• třířadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• štětiny z jakostní oceli

201.2310 32,0 290,0 138,0 120

Ruční drátěný kartáč z ušlechtilé ocele, 4řadý

• čtyřřadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• štětiny z jakostní oceli

201.2306 32,0 290,0 138,0 100

Ruční drátěný kartáč, ocelový drát, 4řadý

• čtyřřadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti z umělé hmoty
• k povrchové práci
• hladký ocelový drát

201.2325 25,0 285,0 130,0 120

Pilník na brzdové třmeny bez rukojeti

• Mimořádně vhodné na evropská vozidla
• pro vozy s kotoučovými brzdami
• lomené hrany
• list na jedné straně zešikmen
• s plochým škrabákem na čelní straně
• k čištění brzdových třmenů
• k odstraňování hrubých zbytků
• speciální nástrojářská ocel

161.0950 12,0 150,0 161.0010 90

Pilník na brzdové třmeny

• Mimořádně vhodné na evropská vozidla
• pro vozy s kotoučovými brzdami
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• lomené hrany
• list na jedné straně zešikmen
• s plochým škrabákem na čelní straně
• k čištění brzdových třmenů
• k odstraňování hrubých zbytků
• speciální nástrojářská ocel

157.0950 12,0 270,0 150,0 161.0950 170

Pneumatická pásková bruska

• s neklouzavou, měkkou rukojetí
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• pracovní hlava s nastavením v rozsahu 360°
• zarážka pro rychlou výměnu brusného pásu
• ideální pro úzké plochy (šířka pásu 10 mm)
• ovládací páka s bezpečnostní zarážkou
• s plynulou regulací rychlosti
• řízení otáček regulačním šroubem
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• lehké hliníkové pouzdro
• pro brusné pásy s délkou 330 mm

Technické údaje:
Rychlost pásu: 1188 m/min

Volnoběžné otáčky: 18000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 1,01 m/s²

Hladina akustického výkonu: 81 dbA

Hladina zvukového tlaku: 73 dbA

Spotřeba vzduchu: 142 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3549 150,0 170,0 800
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Brusné pásy pro pásovou brusku

• Brusné pásy pro pneumatickou pásovou brusku 515.3549

515.3551 80 10 60

515.3552 100 10 80

515.3553 120 10 100

PÁKY PRO MECHANIKY
MECHHE

Páčidla

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8411 0° 900,0 1,70

911.8412 45° 900,0 1,75

911.8413 75° 600,0 1,17

911.8414 90° 600,0 1,20

Páčidla

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8415 45° 1150,0 4,75

Souprava páčidel

• kontaktní plocha chráněná proti sklouznutí díky hranatému 
konci páky

• ideálně vhodné pro montážní a demontážní práce
• s průchozí čepelí a úderovou čepičkou
• možné použití při kontrolách vadných ložisek
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

911.8410 4 dílná Souprava páčidel 8,70

Balení osahuje:

911.8411 Páčidla, 0°, 900 mm 1,70

911.8412 Páčidla, 45°, 900 mm 1,75

911.8413 Páčidla, 75°, 600 mm 1,17

911.8414 Páčidla, 90°, 600 mm 1,20

Sochor

• čtyřhran
• vytvrzené pracovní konce
• černý lak
• speciální nástrojářská ocel

156.0598 22,0 35,0 1,80 37,0 - 8,00

Teleskopické páčidlo s přestavitelnou kloubovou hlavou

• prodloužení páky tlačítkem se stupňovými zarážkami
• postupně přestavitelná hlava
• mimořádně úzké provedení se zapuštěným tlačítkem
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8186 325-460 90,0 12,0 0,78

911.8187 600-915 120,0 20,0 1,90

911.8188 865-1350 145,0 24,0 4,26

Souprava teleskopických páčidel s přestavitelnou hlavou 
a kloubem

• prodloužení páky tlačítkem se stupňovými zarážkami
• postupně přestavitelná hlava
• mimořádně úzké provedení se zapuštěným tlačítkem
• maximální přenos síly na omezeném prostoru
• optimální použití už při minimální pracovní mezeře
• speciální nástrojářská ocel

911.8185 3 dílná 325-460 - 600-915 - 865-1350 mm 6,94



Inovace jsou 
  naším cílem!

SILOVÉ NÁSTRČNÉ OŘECHY NA HLINÍKOVÉ 
RÁFKY

...  S OCHRANNÝM KROUŽKEM 
PRO PRODLOUŽENÍ 
ŽIVOTNOSTI!

Už dnes nabízíme techniku zítřka a už včera jsme se 
připravili na dnešek.

Silové nástrčné ořechy na hliníkové ráfky...
s ochranným kroužkem pro prodloužení životnosti!

První řada na světě s ochranným kroužkem pro mimořádně dlouhou životnost a 
mimořádně vysokou odolnost. Už nemusíte čekat na pokrok!

ŠPIČKOVÁ TŘÍDA
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NÁŘADÍ K UVOLNĚNÍ VYPOUŠTĚCÍCH ŠROUBŮ OLEJE
OELABLALOE

Souprava nářadí se speciálním profilem na výměnu oleje, 
na vypouštěcí šrouby oleje z umělé hmoty

• speciální profil
• speciální bity k montáži a demontáži umělohmotných 
vypouštěcích šroubů oleje u olejových van z umělé hmoty

• s pohonem vnějším šestihranem podle norem DIN 3126 / ISO 
1173 - C 6,3

• přesné profily pro odbornou práci
• k ručnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• speciální nástrojářská ocel

460.5280 2 dílná

Souprava nářadí se speciálním 
profilem na výměnu oleje, na 
vypouštěcí šrouby oleje z umělé 
hmoty

92

Balení osahuje:

460.5281 Speciální nástrčný klíč, pro vozidla DAF, 17 mm 54

460.5282 Speciální nástrčný klíč, pro vozidla Mercedes, 17 mm 38

VYPOUŠTĚCÍ ŠROUBY OLEJE
OELABLASS

Vypouštěcí šroub oleje, M24x1,5x16 mm, pro vozidla 
Renault

• vnitřní šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0601 1 M24x1,5x16 14 54

Vypouštěcí šroub oleje, M22x1,5x13 mm, pro vozidla 
Renault

• vnitřní šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0602 1 M22x1,5x13 12 35

Vypouštěcí šroub oleje, M16x1,5x15,5 mm, pro vozidla 
Renault

• vnitřní čtyřhran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0603 1 M16x1,5x15,5 8 23

Vypouštěcí šroub oleje, M24x1,5x18 mm, pro vozidla 
Renault

• vnitřní šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0604 1 M24x1,5x18 12 63

Vypouštěcí šroub oleje, M22x1,5x18 mm, pro vozidla MAN

• vnitřní šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0605 1 M22x1,5x18 10 55

Vypouštěcí šroub oleje, M24x2x56 mm, pro vozidla 
Scania

• vnitřní šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0606 1 M24x2x56 19 215

Vypouštěcí šroub oleje, M24x1,5x23 mm, pro vozidla 
Volvo

• vnější šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0607 1 M24x1,5x23 32 87

Vypouštěcí šroub oleje, M24x1,5x27 mm, pro vozidla 
Volvo

• vnitřní šestihran
• S těsnicí plochou

mm

430.0608 1 M24x1,5x27 12 68

Vypouštěcí šroub oleje, M26x1,5x31 mm, pro vozidla 
Volvo

• vnitřní šestihran
• S těsnicí plochou

mm

430.0609 1 M26x1,5x31 12 65

Vypouštěcí šroub oleje, M22x1,5x21 mm, pro vozidla 
Iveco

• vnější šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0610 1 M22x1,5x21 33 56
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Vypouštěcí šroub oleje, M22x1,5x16 mm, pro vozidla 
Iveco

• vnitřní šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0611 1 M22x1,5x16 12 51

Vypouštěcí šroub oleje, M22x1,5x13 mm, pro vozidla 
Iveco

• vnitřní šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0612 1 M22x1,5x13 12 33

Vypouštěcí šroub oleje, M14x1,5x35 mm, pro vozidla 
Mercedes

• vnější šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0613 1 M14x1,5x35 13 41

Vypouštěcí šroub oleje, M20x1,5x18 mm, pro vozidla 
Mercedes

• vnitřní šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0614 1 M20x1,5x18 10 40

Vypouštěcí šroub oleje, M26x1,5x21,5 mm, pro vozidla 
Mercedes

• vnitřní čtyřhran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0615 1 M22x1,5x21,5 14 85

Vypouštěcí šroub oleje, M22x1,5x17 mm, pro vozidla DAF

• vnitřní čtyřhran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0616 1 M22x1,5x17 10 48

Vypouštěcí šroub oleje, M22x1,5x18 mm, pro vozidla DAF

• vnitřní šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0617 1 M22x1,5x18 12 60

Vypouštěcí šroub oleje, M26x1,5x20 mm, pro vozidla DAF

• vnější šestihran
• s těsnicím kroužkem

mm

430.0618 1 M26x1,5x20 22 68

Vypouštěcí šroub oleje, pro vozidla DAF a MAN

• vnitřní šestihran
• s těsnicím kroužkem

430.0619 1 8,5 10

Vypouštěcí šroub oleje, pro vozidla Mercedes

• Drážkový profil
• s těsnicím kroužkem

430.0621 1 15 x 3 90

NÁŘADÍ NA OLEJOVÉ VANY
OELWANWERK

Souprava k oddělení a vyčištění olejových van

• ideálně vhodné k oddělení pevně usazených olejových van
• lehké, nekomplikované a odborné použití
• bez ohledu na směr
• včetně čisticích kotoučů s držákem
• dvě různé odpojovací nože
• robustní provedení
• v pevném umělohmotném kufříku

150.1585 21 
dílná

Souprava k oddělení a vyčištění 
olejových van 385

Balení osahuje:

150.1588 Souprava čisticích kotoučů, 15dílná 30

150.1541 Držák na oddělovací nože 115

150.1542 Oddělovací nůž, 1,6 mm, černý 19

150.1543 Oddělovací nůž, 2,0 mm, zlatý 21

150.1586 Vodicí kolík 24

150.1587 Držák na čisticí kotouče 44

151.26025 Úhlový klíč s čepem na šrouby s vnitřním 
šestihranem, fosfátovaný, krátký, 2,5 mm 10
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UPÍNACÍ KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY
OLFILSPAN

Univerzální pásový klíč na olejové filtry, 65–105 mm

• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• jednoruční ovládání
• plynule nastavitelné
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• nastavení podle průměru filtru otáčením knoflíku na konci 
rukojeti

• drážkovaný pás z pružinové ocele zajišťuje pevné uchopení 
filtru a jeho silové uvolnění

• ergonomický tvar rukojeti

155.5005 65,0-105,0 540,0 170,0 297

Klíče na pásky olejových filtrů

• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• jednoruční ovládání
• plynule nastavitelné
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• rukojeť s otočným kloubem pro otočení až o 90°
• drážky pro spolehlivé uchopení filtru a jeho silové uvolnění
• izolace rukojeti nanášená ponorem

150.9377 60,0 - 70,0 350

150.9378 73,0 - 85,0 360

150.9379 85,0 - 95,0 370

Hasák s popruhem

• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• mimořádně vhodný na umělohmotné trubky
• jednoruční ovládání
• plynule nastavitelné
• na obtížně přístupná místa
• popruh ze zesílené pryže odolné proti skluzu
• rukojeť zesílená skleněnými vlákny

114.0150 110,0 190,0 180

Klíče na pásky olejových filtrů

• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• jednoruční ovládání
• plynule nastavitelné
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• nastavení podle průměru filtru otáčením knoflíku na konci 
rukojeti

• drážkovaný pás z pružinové ocele zajišťuje pevné uchopení 
filtru a jeho silové uvolnění

155.5002 65,0-110,0 155.0238 241

155.5003 110,0-155,0 155.0338 450

Klíče na pásky olejových filtrů

• pevný a mimořádně pevný ocelový pás
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• mimořádně velký pracovní rozsah
• drážky pro spolehlivé uchopení filtru a jeho silové uvolnění
• speciální nástrojářská ocel

455.0050 105 - 118 4.1/8" - 4.21/32" 75,0 930

455.0051 118 - 130 4.21/32" - 5.5/32" 75,0 950

455.0052 130 - 143 5.5/32" - 5.21/32" 75,0 990

Klíče na pásky olejových filtrů

• pevný a mimořádně vysoký pás
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• mimořádně velký pracovní rozsah a nízká hmotnost
• nízké prostorové požadavky na vnějším průměru filtru
• pevný nylonový pás pro spolehlivé přidržení filtru a jeho silové 
uvolnění

455.0055 150,0 6" 50,0 380

Klíče na pásky olejových filtrů

• pevný a mimořádně pevný ocelový pás
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• mimořádně velký pracovní rozsah
• speciální nástrojářská ocel

460.1130 100 - 110 58,0 1,03

460.1570 125 - 140 58,0 1,14

Pásový klíč

• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• mimořádně vhodný na umělohmotné trubky
• jednoruční ovládání
• plynule nastavitelné
• na obtížně přístupná místa
• Neklouzavá bavlněná textilní páska s pryžovou vrstvou
• s kovovou rukojetí
• chromováno
• slitina chromu a vanadu

114.0170 140,0 9/64" 20,0 220,0 114.0170-1 323

114.0171 200,0 13/64" 25,0 280,0 114.0171-1 590



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i441

Řetězový klíč na olejové filtry a patrony sušiček vzduchu

• mimořádně robustní dvojitý upínací řetěz
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů, filtračních patron 
a patron k sušení vzduchu

• jednoruční ovládání
• plynule nastavitelné
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• rukojeť s otočným kloubem pro otočení až o 90°
• dvojitý upínací řetěz s dodatečnými drážkami pro spolehlivé 
přidržení filtru a silové uvolnění filtru

• izolace rukojeti nanášená ponorem

150.9375 130,0 380

150.9376 160,0 380

Řetězový klíč na olejové filtry a patrony sušiček vzduchu

• mimořádně robustní dvojitý upínací řetěz
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů, filtračních patron 
a patron k sušení vzduchu

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• mimořádně velký pracovní rozsah
• Dvojitý upínací řetěz pro spolehlivé přidržení filtru a jeho 
silové uvolnění

460.5215 115 366

460.5216 170 410

Kleště na olejové filtry

• mimořádně robustní kovaná konstrukce
• tvrzené zuby zamezující sklouznutí
• univerzální použití
• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• jednoruční ovládání
• nastavení v 5 stupních
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• speciální kalené úchopné zuby na čelistech pro spolehlivé 
přidržení filtru a silové uvolnění filtru

• speciální nástrojářská ocel
• izolace rukojeti nanášená ponorem

150.9317 50-125 290,0 110,0 500

Upínací klíč na olejové filtry

• plynule nastavitelné
• uvolnění a utažení olejových filtrů různých velikostí díky 
speciálnímu levostrannému a pravostrannému vystavovacímu 
mechanismu

• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• speciálně klenuté kontaktní plochy pro spolehlivé uchopení 
filtru a jeho silové uvolnění

• plechová konstrukce
• lakovaný povrch

150.9313 63,0-102,0 21 370

150.9314 65,0-120,0 21 350

Univerzální upínací klíč na olejové filtry

• plynulé nastavení se samoupínáním
• uvolnění a utažení olejových filtrů různých velikostí díky 
speciálnímu levostrannému a pravostrannému automatickému 
vystavovacímu mechanismu

• čelisti s ozubením na levé straně pro lepší přidržení při 
uvolňování

• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů a filtračních 
patron

• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• speciální kalené úchopné zuby na čelistech pro spolehlivé 
přidržení filtru a silové uvolnění filtru

• mimořádně robustní kovaná konstrukce
• speciální nástrojářská ocel

700.5005 60 - 80 21 40,0 0,50

700.5006 80 - 110 22 50,0 0,90

700.5008 104 - 150 24 80,0 1,79

Upínací klíč na olejové filtry a patrony sušiček vzduchu

• plynule nastavitelné
• uvolnění a utažení olejových filtrů různých velikostí díky 
speciálnímu levostrannému a pravostrannému vystavovacímu 
mechanismu

• ideálně vhodný k montáži a demontáži filtrů, filtračních patron 
a patron k sušení vzduchu

• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• také na obtížně přístupná tělesa olejového filtru
• speciálně kárované a tvrzené kontaktní plochy pro spolehlivé 
uchopení filtru a jeho silové uvolnění

• mimořádně robustní kovaná konstrukce
• speciální nástrojářská ocel

700.5001 80 - 120 24 0,63

700.5002 105 - 165 30 1,40
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SPECIÁLNÍ KLÍČE NA OLEJOVÉ FILTRY
SPEZIOELFILTSCHL

Klíč na olejové filtry, Ø 36,0 mm / 6 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

150.9291 36,0 1 6 70

Klíč na olejové filtry, Ø 74,0 mm / 14 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

150.9292 74,0 1 14 140

Klíč na olejové filtry, Ø 89 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití:

Nákladní vozidla: Isuzu řady N

Osobní automobily: Isuzu Trooper; Mazda 626; Mitsubishi 
Galant, Space Wagon; Opel Campo, Frontera, Monterey; 
Suzuki  Grand Vitara, Vitara

460.4570 89 1 15 354

Klíč na olejové filtry, Ø 92 mm / 10 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Avia řady D; DAF CF65, LF45, LF55; New 
Holland T4000, T5000, T6, T7, TD5, TL-A, TN-A, TS-A; 
Nissan Atleon; Temsa Avenue

460.1175 92 1 10 176

Klíč na olejové filtry, Ø 93 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4625 93 1 15 367

Klíč na olejové filtry, Ø 94 mm / 14 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: MAN 403, 463

460.5217 94 1 14 1,10

Klíč na olejové filtry, Ø 94,5 mm / 10 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

Oblasti použití:Iveco Daily (3,5 a 7t)

460.3920 94,5 1 10 200

Klíč na olejové filtry, Ø 96,0 mm/6 drážek

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

150.9429 96 1 6 220

Klíč na olejové filtry, Ø 100,0 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

150.9335 100 1 15 150
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Klíč na olejové filtry, Ø 100 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4555 100 1 15 500

Klíč na olejové filtry, Ø 101 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4560 101 1 15 487

Klíč na olejové filtry, Ø 101,5 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

Oblasti použití: Hino

460.4615 101,5 1 15 642

Klíč na olejové filtry, Ø 106,0 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

150.9348 106 1 15 200

Klíč na olejové filtry, Ø 106,5 mm / 16 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Fuso

460.4590 106,5 1 16 541

Klíč na olejové filtry, Ø 107,0 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

150.9294 107 1 15 360

Klíč na olejové filtry, Ø 107,0 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání

Oblasti použití: Volvo

460.1190 107 1 15 585

Klíč na olejové filtry, Ø 108,0 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

150.9295 108,0 1 15 210

Klíč na olejové filtry, Ø 108 mm / 16 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino

460.4565 108 1 16 586
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Klíč na olejové filtry, Ø 108,0 mm/18 drážek

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

150.9296 108,0 1 18 210

Klíč na olejové filtry, Ø 118 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Isuzu

460.4610 118 1 15 720

Klíč na olejové filtry, Ø 118 mm / 16 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Hino

460.4585 118 1 16 637

Klíč na olejové filtry, Ø 119 mm / 15 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Fuso

460.4595 119 1 15 594

Klíč na olejové filtry, Ø 123 mm / 16 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Fuso

460.4620 123 1 16 705

KLÍČE NA UZÁVĚRY OLEJOVÝCH FILTRŮ
OLFILKAPSCHL

Klíč na olejové filtry, Ø 46 mm / 6 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3120 / ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.1045 46 59 30,0 193

Souprava klíčů na olejové filtry, Ø 86/41 mm / 15/12 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mitsubishi Canter

460.4630 2 dílná Souprava klíčů na olejové filtry, Ø 
86/41 mm / 15/12 ploch 552

Balení osahuje:

460.4631 Klíč na olejové filtry, Ø 93 mm / 15 ploch 361

460.4632 Klíč na olejové filtry, Ø 41 mm / 12 ploch 191

Klíč na olejové filtry, Ø 135,0 mm / 18 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

150.9297 135,0 1 18 510
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Klíč na olejové filtry, Ø 135,0 mm / 18 ploch

• k rychlé a odborné montáži a demontáži uzávěru olejového 
filtru při výměně filtračních vložek oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání

Oblasti použití:  MAN, výrobní řady F2000, FE a TGA

460.1185 135 1 18 1,80

KLÍČE NA FILTRY VENTILACE KLIKOVÝCH HŘÍDELÍ
SCHLFKURBWEENTFI

Klíč na vedení odlučovače olejové mlhy, pro vozidla Isuzu

• Speciální profil
• K rychlé a odborné demontáži a montáži přípojky vedení k 
odlučovači olejové mlhy

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4520 Klíč na vedení odlučovače olejové mlhy, pro 
vozidla Isuzu 70

Klíč na odlučovače olejové mlhy, pro vozidla Isuzu, Ø 
87 mm

• K rychlé a odborné demontáži a montáži odlučovače olejové 
mlhy

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• speciální nástrojářská ocel
• k ručnímu ovládání

460.4515 87 489

Klíč na olejové filtry, pro vozidla Mercedes

• K rychlé a odborné montáži a demontáži odlučovače olejové 
mlhy na olejovém filtru

• dvanáctihran
• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch

460.4180 96,0 1 12 616

Klíč na odlučovače olejové mlhy, pro vozidla Isuzu, Ø 
107 mm

• K rychlé a odborné demontáži a montáži odlučovače olejové 
mlhy

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pro ruční ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4605 107 603

Klíč na odlučovače olejové mlhy, pro vozidla Fuso, Ø 
109 mm

• K rychlé a odborné demontáži a montáži přípojky vedení k 
odlučovači olejové mlhy

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4600 109 630

Klíč na odlučovače olejové mlhy, pro vozidla Mitsubishi, 
Ø 54 mm

• K rychlé a odborné demontáži a montáži odlučovače olejové 
mlhy

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: Mitsubishi Canter

460.4580 54 228

SOUPRAVY KLÍČŮ NA UZÁVĚRY OLEJOVÝCH FILTRŮ
OLFILKAPSCHLSTZ

Souprava klíčů na výměnu oleje na víka olejového filtru a 
filtračního tělesa

• ideálně vhodné k montáži a demontáži obtížně přístupných 
uzávěrů olejových filtrů při výměně filtračních vložek oleje 
nebo olejových filtrů

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
• pohon vnějším šestihranem 21,0 mm
• včetně univerzálního klíče s pásem na olejové filtry 1/2"
• k ručnímu ovládání
• lakovaný povrch
• v pevném umělohmotném kufříku

150.9290 9 dílná
Souprava klíčů na výměnu oleje 
na víka olejového filtru a filtračního 
tělesa

3,40

Balení osahuje:

150.9291 Mercedes Benz, Scania 36,0 6 70

150.9292 Audi, BMW, Ford, Lancia, 
Mazda, Mercedes Benz, Fiat 74,0 14 140

150.9293 Volkswagen, Mercedes Benz, 
Porsche, BMW, Audi, Opel 106,0 15 200

150.9294 Volvo, Iveco, Renault, Scania 107 15 360

150.9295 Volvo, Iveco, Renault, Scania 108,0 15 210

150.9296 Renault, Opel 108,0 18 210

150.9297 MAN 135,0 18 510

150.9298 universal 160,0 140

150.9299 universal 24,0 270



446

SEPARÁTOR NA OLEJOVÉ FILTRY
OLFILSCHN

Separátor na olejové filtry

• ideálně vhodné k čištěnému rozříznutí olejových filtrů
• vhodné na olejové filtry s Ø 60–120 mm
• možnost omezení předčasného poškození
• včasné odhalení přítomnosti nečistot a třísek
• s možností připevnění k pracovnímu stolu
• včetně kliky
• speciální nástrojářská ocel

150.9203 280,0 35,0 120,0 730

KLÍČE NA SENZORY
SENSOSCHL

Speciální nástrčných ořech na senzory oleje, pro vozidla 
MAN, 3 čepy

• Se 3 čepy
• K odborné montáži a demontáži vačkových senzorů tlaku 
oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• pro levostranný i pravostranný provoz
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

460.5218 46,0 52,0 10,0 1,17

Speciální nástrčný ořech na senzory hladiny oleje, pro 
vozidla Mercedes

• šestihran
• K odborné montáži a demontáži vačkových senzorů tlaku 
oleje

• k momentově přesnému utažení podle pokynů výrobce
• S bočním okénkem a bez zakrytí
• pro levostranný i pravostranný provoz
• k ručnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

Vnější

průměr

v mm

460.5219 27 35,5 289

MĚRKY OLEJE
OELKONTRMESS

Měrka převodového oleje Mercedes

• ideální k jednoduché, rychlé a odborné kontrole stavu 
převodového oleje

• nepostradatelné po výměně oleje, protože vozidla výrobce 
dodávají bez měřicích tyčinek pouze s těsnicí zátkou

• rychle dostupný a spolehlivý výsledek měření
• umělohmotná tažná rukojeť

460.0960 1035,0 800

PLNICÍ A ODSÁVACÍ ČERPADLA NA OLEJ
OELFULABSPUMP

Přečerpávací minipumpa

• ideální pomůcka k přelití v nouzových případech
• vhodné na bateriové kyseliny, paliva, oleje a destilovanou 
vodu

• připevnění hadice k balonovému zvedáku pomocí přiložených 
hadicových spon

• speciální umělá hmota

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1665 8,0 2 x 900 320

Kovová odsávací a plnicí ruční pumpa, 0,2 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice
• robustní kovové provedení

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1684 0,2 8 10 290 290 365

Elektrické odsávací a plnicí ruční pumpy

• ideální k odsávání, plnění a přelévání různých kapalin
• Vhodné na motorovou naftu, motorový olej a topný olej
• Kapacita odsávání: Motorový olej 0,2 l/min., motorová nafta a 
topný olej 1,2 l/min.

• Připojení 12 V s použitím krokodýlkových svorek z vozidle 
nebo externí baterie

• Včetně odsávací sondy 6 mm
• Nevhodné na vodu, převodový olej a snadno zápalné 
kapaliny, jako je benzin, atd.

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.2800 13 1,15

Přečerpávací pumpa

• ideální pomůcka ke snadnému přečerpání a odčerpání
• Vhodné na bateriové kyseliny, nemrznoucích kapaliny, paliva, 
oleje a destilovanou vodu

• odolné proti kyselinám
• s vysoce kvalitním tělem čerpadla a zesílenou rukojetí
• pomocí pryžové hadice se západkou možná přeměna na 
vzduchové čerpadlo

• včetně pryžových hadic a zmenšovacího dílu
• speciální umělá hmota

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1660 12,0 2 x 1.300 465
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Souprava univerzálního systému pro plnění převodového 
oleje, s 20dílnou soupravou adaptérů

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek a 
diferenciálů různých automobilových značek olejem

• velké pokrytí mnoha automobilových značek – zejména díky 
univerzálnímu adaptéru

• mnoho převodovek nelze bez tohoto nářadí naplnit
• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• včetně 20dílné souprava adaptérů s různými výstupními úhly 
pro odborné naplnění bez rozlití

• možné rychlé naplnění našroubováním čerpací jednotky
• přesná ruční pumpa
• včetně funkce zpětného toku
• pro obtížně přístupná místa
• velký podstavec pro dobrou stabilitu
• nádoba se stupnicí naplnění
• snadné ovládání a velká úspora času

Technické údaje:
Kapacita: 7,5 l

Délka hadice: 1600,0 mm

Průměr hadice: 1/2"-14

Dodané množství jedním zdvihem: 80 cc

Viskozita: - SAE 140

150.9275 21 
dílná

Souprava univerzálního systému pro 
plnění převodového oleje, s 20dílnou 
soupravou adaptérů

5,06

Balení osahuje:

150.9258 Přístroj k plnění převodového oleje, bez adaptéru 3,50

150.9680 Souprava adaptérů pro plnění převodového oleje, 20dílná 1,56

Souprava univerzálních adaptérů pro plnění převodového 
oleje

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek a 
diferenciálů různých automobilových značek olejem

• velké pokrytí mnoha automobilových značek – zejména díky 
univerzálnímu adaptéru

• mnoho převodovek nelze bez tohoto nářadí naplnit
• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• s různými výstupními úhly pro odborné naplnění bez rozlití
• pro obtížně přístupná místa
• snadné ovládání a velká úspora času
• v pevném umělohmotném kufříku

150.9680 20 
dílná

Souprava univerzálních adaptérů pro 
plnění převodového oleje 1,56

Balení osahuje:

150.9261 Plnicí adaptér, rovný, pro Ford 1/8" - 27 NPT 43

150.9262 Plnicí adaptér, zahnutý o 15°, univerzální 65

150.9263 Plnicí adaptér, krátký, zahnutý o 29°, pro VAG 58

150.9264 Plnicí adaptér, dlouhý, zahnutý o 29°, pro 
VAG a Porsche 61

150.9265 Plnicí adaptér, rovný, pro VAG, BMW a Mini, 
M10 x 1,0 33

150.9267 Plnicí adaptér, pro převodovky Mercedes 
722.9, M12 x 1,5 53

150.9268 Plnicí adaptér, pro převodovky VAG DSG, M24 x 1,5 110

150.9269 Plnicí adaptér, pro převodovky VAG CVT, M22 x 1,5 90

150.9271 Plnicí adaptér, pro značku Škoda, M18 x 1,5 65

150.9272 Plnicí adaptér, pro VAG a Škoda, M30 x 1,5 150

150.9273 Plnicí adaptér, flexibilní, univerzální, 300 mm 35

150.9274 Plnicí adaptér, rovný, pro Volvo 5/16" - 24 UNF 22

150.9276 Plnicí adaptér, zahnutý o 90°, pro značky 
Toyota a Lexus, M18 x 1,5 89

150.9277 Plnicí adaptér, rovný, pro Nissan a Infinity, M8 x 1,0 25

150.9278 Plnicí adaptér ATF, zahnutý o 90°, pro VW 
Passat a Tiguan 93

150.9562 Plnicí adaptér, pro vozidla Nissan Juke, 
M12 x 1,25 55

150.9563 Plnicí adaptér, pro vozidla Mini Cooper, 
M14 x 1,5 52

150.9564 Plnicí adaptér, pro vozidla Nissan, M10 x 1,5 26

150.9566 Plnicí adaptér, pro vozidla GM, M12 x 1,75 52

150.9567 Plnicí adaptér, pro vozidla 725-9G 70

Podtlakové odsávací čerpadlo s nádrží na 9,5 l

• ideální k čistému, rychlému a snadnému odsátí, nasátí a 
vyprázdnění kapalin

• vhodné na motorové oleje, převodové oleje, hydraulické oleje, 
brzdové kapaliny, vodu, atd.

• k pneumatickému použití s kompresorem nebo ručnímu 
použití integrovanou ruční pumpou

• vhodný snímač podle výběru a odsátí kapaliny na principu 
podtlaku bez námahy

• proces odsávání se po naplnění nádrže automaticky přeruší, 
aby nedošlo k přelití

• integrovaný přetlakový ventil pro větší bezpečnost
• s vysoce kvalitním tělem čerpadla a zesílenou hlavou 
čerpadla

• včetně 4 snímačů pro různá použití
• optimálně vhodné i pro práci na obtížně přístupných místech 
díky dodaným dlouhým sacím hadicím

• sací hadice jsou odolné proti benzinu a oleji
• polyetylén

Technické údaje:
Pracovní tlak: 5-11,5 bar

Kapacita: 9,5 l

Provozní teplota: 0 °C až + +55°C

Délka plnicí hadice: 1,5 m

max. průtok: 125 l/min

160.0790 5 dílná Podtlakové odsávací čerpadlo s 
nádrží na 9,5 l 5,00

Balení osahuje:

160.0791 Základní přístroj podtlakového odsávacího 
čerpadla, 9,5 l 3,71

160.0792 Silikonová hadice pro odvzdušnění brzd, 
4x8 mm x1,5 m 0,20

160.0793 Hlavní sonda, 7,8x9,8 mm x 1 m 0,20

160.0794 Sonda, 5,3x6,7 mm x 1 m 0,20

160.0795 Sonda, 3,5x4,5 mm x 1 m 0,20
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RUČNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA
FASPU

Ruční pístové čerpadlo na chemické látky

• na mírně agresivní média rozpustná ve vodě, jako jsou 
nemrznoucí kapaliny, slabé kyseliny, prostředky k čištění skel, 
louh a mýdlo

• čerpací těleso z robustního PP
• neoprenová těsnění
• použití se sudy o objemu 200 a 220 l
• k plnění nádob se stupnicemi, odměrek, kanystrů, atd.

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 200,00

Výkon v l/min: 20,0 l/min

150.8253 G2" a / M64x4 840,0 1350,0 340

Ruční pístové čerpadlo s pákovým válcem

• čerpací těleso z pevného zinkového odlitku
• dvoudílná sací trubka s možností přizpůsobení
• na nádoby o objemu 60/200/220 l
• těsnicí materiál NBR
• s flexibilní hadicí s PVC
• na oleje do SAE 50, samomazná, neagresivní média, jako 
jsou motorové oleje, strojní oleje, řezné oleje, topné oleje, 
neředěné nemrznoucí kapaliny

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 120,00

Výkon v l/min: 12,0 l/min

150.8255 G2" a / M64x4 1200,0 1000,0 960

Ruční pístové čerpadlo s klikou

• čerpací těleso z pevné šedé litiny
• s pevným ocelovým výtokem
• sací hadice s nastavením pomocí sudového šroubového 
spojení

• pro všechny nádoby o objemu 60/200/220 l
• těsnicí materiál NBR
• k plnění odměrek, nádob se stupnicemi, kanystrů, atd.
• na všechny oleje do SAE 90, samomazná, neagresivní média, 
topné oleje, motorovou naftu, petrolej

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 250,00

Výkon v l/min: 25,0 l/min

150.8256 G2" a 980,0 4,90

Ruční pístové čerpadlo z trubkové oceli

• čerpací hlava z pevného zinkového odlitku
• čerpací těleso z oceli
• všechny díly z oceli s pozinkovaným povrchem
• těsnění z PVC a NBR
• zakřivený ocelový odtok s převlečnou maticí
• na všechny oleje do SAE90, samomazná, neagresivní média, 
jako jsou převodové oleje, topné oleje, motorová nafta, atd.

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 300,00

Výkon v l/min: 16,0 l/min

150.8254 G2" a 480-900 1,73

Mobilní zařízení na olej, pro sudy, 50-60 litrů

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek, 
diferenciálů a náprav s planetovými koly různých 
automobilových značek olejem

• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• Plnicí hrdlo s digitálním ukazatelem, 2 desetinná místa
• obsluha jednou osobou
• stacionární i mobilní použití

Technické údaje:
Pracovní tlak: 5-8 bar

max. průtok: 14 l/min

Spotřeba vzduchu: 125 l/min

Zobrazení: digitální

Ø hadice: 1/2"

Délka hadice: 4 m

460.5220 640,0 640,0 1110,0 20,00

Mobilní zařízení na olej, pro sudy, 180–220 litrů

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek, 
diferenciálů a náprav s planetovými koly různých 
automobilových značek olejem

• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• Plnicí hrdlo s digitálním ukazatelem, 2 desetinná místa
• obsluha jednou osobou
• stacionární i mobilní použití

Technické údaje:
Pracovní tlak: 5-8 bar

max. průtok: 14 l/min

Spotřeba vzduchu: 125 l/min

Zobrazení: digitální

Ø hadice: 1/2"

Délka hadice: 4 m

460.5230 815,0 815,0 1310,0 30,50
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Odměrka s flexibilním vývodem

• všestranné možnosti použití
• pružný odtok ve tvaru trychtýře pro čisté vyprázdnění
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny, nemrznoucí 
kapaliny a kapaliny bez obsahu kyselin

• pevné
• odolné
• stupnice s dílky
• praktické madlo pro přenášení
• speciální umělá hmota

150.9234 1 150.9236 150

150.9235 2 150.9236 250

150.9001 3 150.9003 310

150.9002 5 150.9003 440

Souprava trychtýřů

• sestava praktických trychtýřů různých velikostí
• všestranné možnosti použití
• červená
• pevné
• odolné proti oleji, benzinu a kyselinám
• závěsná spona pro pohodlné použití
• HDPE (vysokotlaký polypropylen)

150.9240 5 dílná Ø 50 - Ø 75 - Ø 95 - Ø 115 - Ø 
150 mm 251

Souprava univerzálních trychtýřů

• speciální pružný trychtýř pro práci na obtížně přístupných 
místech

• všestranné možnosti použití
• s bajonetovým uzávěrem a těsněním
• přímé spojení s plnicím otvorem oleje
• konec zdlouhavého a časově náročného plnění
• včetně transparentní hadice s uzavírací zátkou na konci 
hadice

• závěsná spona pro pohodlné použití
• zamezují ztrátám a znečištění motorů olejem
• speciální umělá hmota

150.9230 3 dílná 14x16 1 160 400 240

Flexibilní trychtýř s hliníkovým jádrem

• ideálně vhodné k čistému a kontrolovanému vypuštění všech 
kapalin, například oleje, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny, 
paliva, atd.

• odolné proti benzinu, motorové naftě, oleji, chladicím, 
hydraulickým a brzdovým kapalinám

• vhodné také jako trychtýř k naplnění
• zachování vytvořeného tvaru s možností změny
• volně tvarovatelné – vhodné také pro velmi úzká místa
• problémy při vypouštění kapalin jsou minulostí
• konstrukce s velkým zatížením a vytvarováním do nového 
tvaru, opakované použití

• snadné čištění
• teplotní odolnost v rozmezí od -34 do +232 °C
• hliníkové jádro
• vnější povrch z nitrilového kaučuku

150.9303 372,0 170,0 240

SBĚRNÉ NÁDOBY
AUFFANGBE

Polyetylénový sudový trychtýř se sítkem

• ideální pro spolehlivé naplnění kapalin do ocelových sudů s 
objemem 200 l s 2" zátkovnicemi

• z tvarované strany můžete položit také krabičku nebo filtr na 
odkapávání

• objem trychtýře 30 litrů umožňuje rychlé nalití velkého 
množství kapaliny

• se sítkem pro zachycení větších částic a s krytem
• velký průměr – sud zůstane čistý
• vysoké stěny – ochrana proti stříkání
• 100% polyetylén odolný proti UV záření – nekoroduje

150.9209 30 150,0 590,0 1,70

Záchytná vana, 7,5 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9359 385,0 130,0 620



450

Záchytná vana, 8 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky odtokovému kohoutu
• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• šroubové přípojky s pryžovým těsněním pro bezpečnou 
přepravu

• odolnost proti nárazům

150.9357 340,0 120,0 600,0 1,06

Záchytná vana, 17 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9360 445,0 145,0 1,07

Záchytná vana, 17 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9361 445,0 145,0 1,16

Pojízdná sběrná vana, 30 litrů, extra plochá s kolečky

• pět madel
• mimořádně plochý okraj vyšší o 12 cm
• spolehlivé a čisté vylití díky uzavřené nádobě a odtoku
• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• čtyři řiditelná kolečka
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• včetně vyjímatelného síta
• šroubové přípojky s pryžovým těsněním pro bezpečnou 
přepravu

• odolnost proti nárazům

150.9354 600,0 120,0 850,0 5,60

Záchytná vana, 55 l, extra plochá

• čtyři rukojeti pro přenášení
• mimořádně plochý okraj vyšší o 11 cm
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtoku

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům
• polyetylen

150.9358 1030,0 724,0 110,0 6,80

Mobilní přístroj k zachycení vyjetého oleje, 60 l

• základní přístroj k zachycení, shromáždění a přelití oleje
• vyprázdnění pneumatickým tlakem s manometrem a 
bezpečnostním ventilem

• doba vyprázdnění asi 3 min. při tlaku 0,8 bar
• pevné usazeniny lze vypustit podlahovým vypouštěcím 
uzávěrem

• pojízdný zásobník s mimořádně velkými umělohmotnými koly
• s rukojetí pro pojíždění
• uzavírací kohout a upínací šroub pro tlakové vyprázdnění
• mimořádně snadno ovladatelné provedení vhodné pro použití 
v dílnách

• centrálně namontovaná záchytná miska s výškovým 
nastavením

• boční indikátory naplnění
• včetně průhledné tkané hadice k vypuštění

Technické údaje:
Objem nádoby – sběrná nádrž: 60 l

Objem nádoby – záchytná miska: ca,16 l

Rozměr sběrné nádrže: 490 x 580 x 1040  mm

Rozměry záchytné misky: Ø 380 mm

Rozsah výškového nastavení: 1040 - 1700 mm

160.0001 60 32,00



Společnost KS Tools se účastní každý rok více než 30 národních a mezinárodních veletrhů / výstav. 
Využijte příležitost prohlédnout si osobně naše výrobky a vyzkoušet si .

VELETRHY A VÝSTAVY

BRZY UŽ BUDEME U VÁS A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!
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NÁŘADÍ NA KRYTY KOL
RAKA

Kleště na krycí čepičky

• izolace rukojeti nanášená ponorem
• k odstraňování krytek
• eliminace sklouznutí speciálním povrstvením čelistí
• ideálně vhodné na užitková vozidla
• speciální nástrojářská ocel

150.1995 28-60 250,0 72,0 300

MAGNETICKÉ DRŽÁKY
MAGHAL

Kovový magnetický držák

• vytvoření pořádku na pracovišti
• snadná instalace a spolehlivé držení
• se 2 mimořádně silnými magnety (Ø vždy 80 mm)
• k připevnění na zvedací plošinu
• lze přehledně uchovávat nárazové utahováky, nástrčné ořechy 
a momentové klíče

800.0190 390,0 1,46

Magnetická miska z umělé hmoty

• zkosený tvar
• k odkládání šroubů a jiných malých dílů
• strana s magnetem pokryta pryží
• umělá hmota

800.0156 150 750

Magnetická miska z jakostní oceli

• s magnetem
• k odkládání šroubů a jiných malých kovových dílů
• strana s magnetem potažena umělou hmotou
• jakostní ocel

800.0150 150,0 430

Magnetická miska z jakostní oceli

• se 2 magnety
• k odkládání šroubů a jiných malých kovových dílů
• strana s magnetem potažena umělou hmotou
• jakostní ocel

800.0151 240,0 140,0 850

NÁSTRČNÉ KLÍČE NA ŠROUBOVÁ SPOJENÍ KOL
RADVERSCSTKSCHL

Souprava čtyřhranných silových nástrčných ořechů, pro 
vozidla Fuso

• Speciálně vhodné k montáži a demontáži kolových šroubů se 
čtyřhranným upínáním

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.4510 4 dílná Souprava čtyřhranných silových 
nástrčných ořechů, pro vozidla Fuso 2,39

Balení osahuje:

460.4501 Čtyřhranný silový nástrčný ořech 3/4", 17 mm 552

460.4502 Čtyřhranný silový nástrčný ořech 3/4", 19 mm 603

460.4503 Čtyřhranný silový nástrčný ořech 3/4", 20 mm 608

460.4504 Čtyřhranný silový nástrčný ořech 3/4", 21 mm 627

Šestihranný silový nástrčný ořech, krátký

• šestihran
• podle DIN 3129 / ISO 2725-2
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.1324 24,0 50,0 39,0 44,0 14,0 250

515.1327 27,0 53,0 43,0 44,0 14,0 280

515.1330 30,0 53,0 46,0 44,0 15,0 370

515.1332 32,0 56,0 49,0 44,0 15,0 380

515.1333 33,0 56,0 51,0 44,0 18,0 410

515.1334 34,0 56,0 51,0 44,0 18,0 410

515.1336 36,0 56,0 54,0 44,0 18,0 470

515.1338 38,0 57,0 57,0 44,0 18,0 470

515.1341 41,0 57,0 60,0 44,0 22,0 590

Šestihranný silový nástrčný ořech, dlouhý

• šestihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.1424 24,0 90,0 39,0 44,0 38,0 640

515.1427 27,0 90,0 43,0 44,0 38,0 650

515.1430 30,0 90,0 46,0 44,0 38,0 680

515.1432 32,0 90,0 49,0 44,0 38,0 740

515.1433 33,0 90,0 51,0 44,0 38,0 770

515.1434 34,0 90,0 51,0 44,0 38,0 790

515.1436 36,0 90,0 54,0 44,0 38,0 840

515.1438 38,0 90,0 56,0 44,0 38,0 880

515.1441 41,0 90,0 60,0 44,0 38,0 970
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Silový šestihranný nástrčný ořech, extra dlouhý

• šestihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• mimořádně dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.1182 27,0 270,0 42,0 44,0 27,0 1,09

515.1183 30,0 270,0 46,0 44,0 30,0 1,14

515.1184 32,0 270,0 49,0 44,0 32,0 1,16

515.1191 27,0 400,0 42,0 44,0 27,0 1,25

515.1192 30,0 400,0 46,0 44,0 30,0 1,32

515.1193 32,0 400,0 49,0 44,0 32,0 1,36

515.1194 33,0 400,0 50,0 44,0 32,0 1,38

Silový adaptér na nástrčný ořech

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3121 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.1372 3/4" 1/2" 56,0 44,0 325

515.1373 3/4" 1" 63,0 44,0 450

Silový zvětšovací a zmenšovací adaptér

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3121 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.1798 1" 3/4" 75,0 54,0 0,57

515.1799 1" 1.1/2" 82,0 54,0 1,00

Šestihranný silový nástrčný ořech, krátký

• šestihran
• podle DIN 3129 / ISO 2725-2
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.1724 24,0 58,0 54,0 42,0 14,0 510

515.1727 27,0 58,0 54,0 46,0 14,0 520

515.1730 30,0 60,0 54,0 49,0 16,0 530

515.1732 32,0 61,0 54,0 52,0 19,0 590

515.1733 33,0 61,0 54,0 54,0 19,0 620

515.1734 34,0 61,0 54,0 54,0 19,0 640

515.1736 36,0 65,0 54,0 57,0 19,0 670

515.1738 38,0 65,0 54,0 59,0 20,0 680

515.1741 41,0 65,0 54,0 63,0 23,0 920

Silový šestihranný nástrčný ořech, středně dlouhý

• šestihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• mimořádně tenkostěnné / středně dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.2124 24,0 76,0 38,0 52,0 13,0 570

515.2127 27,0 76,0 42,0 52,0 14,0 580

515.2130 30,0 76,0 45,0 52,0 18,0 620

515.2132 32,0 76,0 48,0 52,0 18,0 640

515.2133 33,0 76,0 49,0 52,0 18,0 650

515.2134 34,0 76,0 50,0 52,0 18,0 670

515.2136 36,0 76,0 54,0 52,0 20,0 690

515.2138 38,0 76,0 56,0 52,0 23,0 710

515.2141 41,0 80,0 59,0 52,0 23,0 720

Šestihranný silový nástrčný ořech, dlouhý

• šestihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.1824 24,0 90,0 42,0 54,0 16,0 0,72

515.1827 27,0 90,0 46,0 54,0 19,0 0,80

515.1830 30,0 90,0 49,0 54,0 19,0 0,80

515.1833 33,0 90,0 54,0 54,0 23,0 0,91

515.1834 34,0 90,0 54,0 54,0 23,0 0,95

515.1836 36,0 90,0 57,0 54,0 23,0 0,95

515.1838 38,0 90,0 59,0 54,0 23,0 0,99

515.1841 41,0 90,0 63,0 54,0 40,0 1,20

SILOVÉ NÁSTAVCE
KRFTVRL

Silový nástavec

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3121 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.1375 90,0 44,0 0,50

515.1376 100,0 44,0 0,54

515.1377 150,0 44,0 0,75

515.1378 175,0 44,0 0,85

515.1379 200,0 44,0 0,95

515.1381 250,0 44,0 1,11

Silový nástavec

• čtyřhranný pohon podle DIN 3121 / ISO 1174
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.1804 175,0 54,0 1,45

515.1806 250,0 54,0 1,58

515.1807 300,0 54,0 1,96
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SOUPRAVY NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ
STCKNSTTZE

Souprava šestihranných silových nástrčných ořechů

• šestihran
• podle DIN 3129 / ISO 2725-2
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu
• v pevném umělohmotném kufříku

515.0210 8 dílná 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 
38 mm 3,54

Souprava šestihranných silových nástrčných ořechů

• šestihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu
• v pevném kufříku z ocelového plechu

515.0510 8 dílná 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 
36 mm 4,20

Souprava šestihranných silových nástrčných ořechů, 
krátké

• šestihran
• podle DIN 3129 / ISO 2725-2
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu
• v pevném kufříku z ocelového plechu

515.0610 8 dílná 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 
38 mm 3,00

Souprava šestihranných silových nástrčných ořechů, 
dlouhé

• šestihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu
• v pevném kufříku z ocelového plechu

515.0308 8 dílná 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 
38 mm 4,20

KLÍČE NA KOLOVÉ MATICE
RADMUTSCHL

Křížový klíč na kola, užitková vozidla

• šestihran
• DIN 3319 / ISO 6788
• robustní provedení
• ideální použití u dodávek, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů a stavebních strojů

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• leštěný povrch
• slitina chromu a vanadu

518.1155 24x27x32x3/4" 630,0 3,46

Křížový klíč na kola, užitková vozidla

• šestihran
• DIN 3319 / ISO 6788
• mimořádně robustní provedení
• kovaný středový díl
• středový díl se šroubovou pojistkou
• vysoké zatížení (testováno do 2 000 Nm)
• ideální použití u dodávek, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů a stavebních strojů

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• leštěné hlavy
• matné satinování
• speciální nástrojářská ocel
• dodávka v plátěném pouzdře

518.1161 24x27x30x32 750,0 6,00

518.1162 24x27x32x3/4" 750,0 5,90

Křížový klíč na kola, užitková vozidla

• šestihran
• DIN 3319 / ISO 6788
• mimořádně robustní provedení
• kovaný středový díl
• vysoké zatížení (testováno do 2 000 Nm)
• ideální použití u dodávek, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů a stavebních strojů

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• leštěné hlavy
• matné satinování
• speciální nástrojářská ocel

518.1156 24x27x30x32 750,0 5,60

518.1157 24x27x32x3/4" 750,0 5,60

518.1158 27x30x32x33 750,0 5,60

518.1159 27x30x32x3/4" 750,0 5,60

Souprava silových nástrčných ořechů na kolové šrouby 
nákladních vozů

• šestihran
• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• krátké + dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.0305 2 dílná 515.1732, 32 mm + 515.1832, 32 
mm, dlouhý 1,68

515.0306 2 dílná 515.1733, 33 mm + 515.1833, 33 
mm, dlouhý 1,68



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i457

Křížový klíč na kola, s kluzným kloubem, užitková vozidla

• šestihran
• DIN 3319 / ISO 6788
• robustní provedení
• skládací
• s kluzným kloubem na hluboko uložené matice kol nebo k 
zesílení síly páky

• ideální použití u dodávek, užitkových vozidel, traktorů, 
zemědělských strojů a stavebních strojů

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• leštěné hlavy
• matné satinování
• speciální nástrojářská ocel

518.1163 24x27x32x3/4" 600,0 3,18

Klíč na kolové matice, nákladní vozidla

• oboustranné použití
• s hlubokými hlavami na vyčnívající šrouby
• možnost zasunutí křížových pák
• ideální použití u užitkových vozidel
• matné satinování
• speciální nástrojářská ocel

518.0970 24x27 400,0 1,70

518.0971 24x38 400,0 1,90

518.0972 27x30 400,0 1,80

518.0973 27x32 400,0 1,88

518.0974 27x33 400,0 1,88

518.0975 28x33 400,0 1,80

518.0976 30x32 400,0 1,88

518.0977 30x33 400,0 1,90

518.0978 32x33 400,0 1,80

518.0979 3/4"x32 400,0 1,90

Křížová páka pro klíče na kolové matice nákladních vozů

• matné satinování
• speciální nástrojářská ocel

518.0981 19,0 630,0 2,89

Prodlužitelný klíč na kolové matice nákladních vozidel

• oboustranné použití
• s hlubokými hlavami na vyčnívající šrouby
• s křížovou pákou s možností prodloužení na 1 200 mm
• zatížitelnost 1 000 Nm
• ideální použití u užitkových vozidel
• matné satinování
• speciální nástrojářská ocel

518.0840 4 dílná Prodlužitelný klíč na kolové matice 
nákladních vozidel 3,90

NÁŘADÍ PRO RUČNÍ UVOLŇOVÁNÍ
MANUELOESWEKZ

Teleskopická páka s přepínací řehtačkou

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• s možností přepínání
• s robustním řehtačkovým mechanismem se 24 zuby
• plynule nastavitelné
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

918.1805 3/4" 46,0 610-915 96,0 3,00

Nástrčná rukojeť s kloubem CHROMEplus®

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• ideálně vhodné do obtížně přístupných míst
• ochrana řehtaček a momentových klíčů před přetížením
• hlava kalená na tmavo
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

918.1801 1030,0 918.1801-1 3,80

Nástrčná rukojeť s kloubem CHROMEplus®

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• ideálně vhodné do obtížně přístupných míst
• ochrana řehtaček a momentových klíčů před přetížením
• hlava kalená na tmavo
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

918.1802 1050,0 918.1802-1 3,80

CENTROVACÍ POUZDRA NA KOLA
RADZENTRHLS

Souprava centrovacích a ochranných pouzder a na 
kolové šrouby

• k rychlé montáži a demontáži kol užitkových vozidel
• k připevnění brzdového bubnu
• bez rizika sklouznutí během montáže a demontáže
• práce šetrná k závitu kolového šroubu
• přesné vycentrování ráfku a kolového svorníku
• speciální nástrojářská ocel

Použití: DAF, Unimog, Iveco, MAN, Renault, Volvo 

450.0372 2 dílná M18x1,5 21,0 1/2 100,0 260

Souprava centrovacích a ochranných pouzder a na 
kolové šrouby

• k rychlé montáži a demontáži kol užitkových vozidel
• k připevnění brzdového bubnu
• bez rizika sklouznutí během montáže a demontáže
• práce šetrná k závitu kolového šroubu
• přesné vycentrování ráfku a kolového svorníku
• speciální nástrojářská ocel

Použití: DAF, Iveco, MAN, Renault, Volvo

450.0373 2 dílná M18x1,5 24,0 1/2" 100,0 460

Souprava centrovacích a ochranných pouzder a na 
kolové šrouby

• k rychlé montáži a demontáži kol užitkových vozidel
• k připevnění brzdového bubnu
• bez rizika sklouznutí během montáže a demontáže
• práce šetrná k závitu kolového šroubu
• přesné vycentrování ráfku a kolového svorníku
• speciální nástrojářská ocel

Použití: Mercedes

450.0374 2 dílná M20x1,5 23,0 1/2" 100,0 310
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Souprava centrovacích a ochranných pouzder a na 
kolové šrouby

• k rychlé montáži a demontáži kol užitkových vozidel
• k připevnění brzdového bubnu
• bez rizika sklouznutí během montáže a demontáže
• práce šetrná k závitu kolového šroubu
• přesné vycentrování ráfku a kolového svorníku
• speciální nástrojářská ocel

Použití: Scania

450.0375 2 dílná M20x1,5 26,0 1/2" 100,0 515

Souprava centrovacích a ochranných pouzder a na 
kolové šrouby

• k rychlé montáži a demontáži kol užitkových vozidel
• k připevnění brzdového bubnu
• bez rizika sklouznutí během montáže a demontáže
• práce šetrná k závitu kolového šroubu
• přesné vycentrování ráfku a kolového svorníku
• speciální nástrojářská ocel

Použití: DAF, MAN, Mercedes, Ford, Renault, Scania, Volvo

450.0370 2 dílná M22x1,5 26,0 19,0 145,0 630

Souprava centrovacích a ochranných pouzder a na 
kolové šrouby

• k rychlé montáži a demontáži kol užitkových vozidel
• k připevnění brzdového bubnu
• bez rizika sklouznutí během montáže a demontáže
• práce šetrná k závitu kolového šroubu
• přesné vycentrování ráfku a kolového svorníku
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: hliníkové ráfky Mercedes, MAN

450.0376 2 dílná M22x1,5 32,0 1/2" 100,0 1,02

Souprava centrovacích a ochranných pouzder a na 
kolové šrouby

• k rychlé montáži a demontáži kol užitkových vozidel
• k připevnění brzdového bubnu
• bez rizika sklouznutí během montáže a demontáže
• práce šetrná k závitu kolového šroubu
• přesné vycentrování ráfku a kolového svorníku
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: hliníkové ráfky Scania

450.0371 2 dílná M7/8"x11G 26,0 19,0 145,0 630

Souprava centrovacích a ochranných pouzder a na 
kolové šrouby

• k rychlé montáži a demontáži kol užitkových vozidel
• k připevnění brzdového bubnu
• bez rizika sklouznutí během montáže a demontáže
• práce šetrná k závitu kolového šroubu
• přesné vycentrování ráfku a kolového svorníku
• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: hliníkové ráfky Scania

450.0377 2 dílná M7/8"x11G 30,0 1/2" 100,0 805

MOMENTOVÉ KLÍČE
DREHMOSCHL

Momentový klíč s ráčnovou hlavou s přestavením 
otočným knoflíkem ERGOTORQUE®precision

• přesnost vypnutí: ±3 % od nastavené hodnoty na stupnici
• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• pro kontrolované utažení doprava a doleva
• s rýhovaným otočným kolečkem na přestavitelném čtyřhranu 
k ručnímu předutažení

• změna směru ovládání se provádí prostrčením hnacího 
čtyřhranu

• dvojitá stupnice s dílky v Nm a lbf/ft pro přesné nastavení
• včetně jemně dělené Nm stupnice v mikrometrech pro jemné 
a přesné nastavení

• velké průhledítko s funkcí lupy pro optimální čitelnost
• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• s robustním řehtačkovým mechanismem se 30 zuby
• rychlé a jisté nastavení utahovacího momentu otáčením 
rukojeti

• možnost bezpečné aretace na rukojeti
• s tlačítkem pro rychlé uvolnění na řehtačkové hlavě
• ergonomická dvoukomponentová rukojeť s měkčenou zónou 
příjemná pro držení

• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

Dílek

N•m

516.1412 1/4" 5-25 0,10 0,8 - 18 289,0 35,0 18,0 0,46

516.1422 3/8" 10-50 0,25 4 - 37 350,0 45,0 23,0 0,61

516.1432 1/2" 20-100 0,50 8 - 75 412,0 45,0 23,0 0,91

516.1442 1/2" 40-200 1,00 15 - 150 500,0 45,0 23,0 1,30

516.1472 1/2" 60-320 1,00 45 - 236 585,0 45,0 23,0 1,45

516.1482 1/2" 80-420 1,00 60 - 310 678,0 45,0 23,0 2,10

516.1490 3/4" 110-550 1,00 75 - 405 960,0 69,0 33,0 3,80

516.1493 3/4" 150–750 10,00 150 - 550 1250,0 69,0 33,0 7,30

516.1495 1" 200-1000 20,00 220 - 730 1500,0 90,0 36,0 5,80

Momentový klíč s přepínací řehtačkovou hlavou pro 
průmyslové použití

• přesnost vypnutí: ± 3 % od nastavené hodnoty na stupnici 
(maximální odchylka)

• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• vhodné pro téměř všechny oblasti průmyslové výroby
• pro kontrolované utažení doprava a doleva
• dvojitá stupnice s dílky v Nm a lbf-ft nebo lbf-in
• včetně mikrometrické stupnice s jemnými dílky v Nm nebo 
lbf-ft pro přesné nastavení

• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu
• s robustním řehtačkovým mechanismem se 72 zuby
• s tlačítkem pro rychlé uvolnění na řehtačkové hlavě
• spolehlivé nastavení utahovacího momentu otáčením rukojeti
• možnost bezpečné aretace na rukojeti
• dlouhá životnost a velká odolnost
• maximální přesnost a spolehlivost i v náročných podmínkách
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

Rozsah měření

N•m

Dílek

N•m

Dílek

lbf•ft

516.5150 1/4" 1-6 64 0,05 26,0 210,0 0,51

516.5151 1/4" 3-15 64 0,10 26,0 210,0 0,51

516.5152 1/4" 5-25 64 0,20 26,0 248,0 0,33

516.5153 3/8" 10-60 32 0,50 9.2-42.4 0,4 36,5 370,0 1,26

516.5154 3/8" 20-100 32 0,50 16.6-71.9 0,4 36,5 433,0 1,02

516.5156 1/2" 60-340 32 2,00 52-243 1,5 43,5 610,0 1,80

516.5155 1/2" 40-200 32 1,00 33-144 0,7 43,5 530,0 1,65

516.5157 3/4" 100-600 24 5,00 92-424 7,4 63,5 1050,0 4,97

516.5158 3/4" 150-800 24 5,00 129-572 7,4 63,5 1240,0 6,05

516.5159 3/4" 200-1000 24 5,00 166-719 7,4 63,5 1240,0 6,05

516.5160 1" 300-1500 24 10,00 258-1070 14,7 70,0 1850,0 10,51
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Momentový klíč s vypnutím v úzkém rozmezí s 
průvlečným čtyřhranem

• přesnost vypnutí: ±4 % od nastavené hodnoty na stupnici
• opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách 
zatížení

• pro kontrolované utažení doprava a doleva
• změna směru ovládání se provádí prostrčením hnacího 
čtyřhranu

• čtyři stupnice s dílky v Nm, kg-fm, lbf-in a lbf-ft pro přesné 
nastavení

• zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu 
krátkým vypnutím

• nastavení utahovacího momentu pomocí klikového strojního 
mechanismu na rukojeti

• možnost spolehlivé aretace
• ergonomická otočná rukojeť příjemná pro ruce
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
• Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN 
EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními 
normami

Dílek

N•m

Dílek

lbf•ft

516.3520 3/8" 12–68 10 - 50 2,00 2,0 480,0 1,00

516.3515 3/8" 5-33 4 - 24 1,00 1,0 405,0 0,69

516.3510 3/8" 2,5–11 2 - 8 0,50 0,5 300,0 0,56

516.3525 1/2" 12–68 10 - 50 2,00 2,0 480,0 1,00

516.3530 1/2" 25-150 20 - 110 5,00 2,0 575,0 1,70

516.3535 1/2" 50-250 40 - 180 10,00 5,0 605,0 2,30

516.3540 1/2" 70-350 50 - 260 10,00 10,0 815,0 3,00

516.3545 3/4" 140–800 120 - 580 20,00 20,0 935,0 6,50

516.3550 1" 200-1000 150 - 750 25,00 25,0 1030,0 9,70

516.3555 1" 500-2000 350 - 1500 50,00 50,0 1400,0 18,00

Naši širokou nabídku 
momentových klíčů 

ALUTORQUEprecision naleznete v 
našem katalogu ručního nářadí na 

straně 163.

MOMENTOVÉ TORZNÍ TYČE
DRHMMTST

Silový šestihranný torzní nástrčný ořech, extra dlouhý

• ideální pro kontrolované předutažení šroubů a matic kol 
nárazovým utahovákem

• vnitřní čtyřhran podle DIN 3121 / ISO 1174
• mimořádně dlouhé provedení
• ke strojnímu ovládání
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a molybdenu

515.1461 24,0 350 300,0 54,0 24,0 1,38

515.1462 27,0 350 300,0 54,0 27,0 1,40

515.1463 27,0 450 300,0 54,0 27,0 1,58

515.1464 30,0 500 300,0 54,0 30,0 1,56

515.1465 32,0 450 300,0 54,0 32,0 1,60

515.1466 32,0 550 300,0 54,0 32,0 1,60

515.1467 32,0 600 300,0 54,0 33,0 1,60

515.1468 33,0 550 300,0 54,0 33,0 1,64

515.1469 33,0 600 300,0 54,0 36,0 1,64

UNIVERZÁLNÍ SILOVÝ NÁSOBIČ
UNKRFTVVF

Univerzální silový násobič

• robustní uvolňovací nářadí
• k ovládání přiloženou klikou
• s integrovaným podpěrným zařízením
• čtyřhranný pohon podle DIN 3120 / ISO 1174
• převodový poměr 1:64
• maximální výstupní utahovací moment 4 000 Nm
• včetně kliky a nástavce
• nezbytná součást palubní výbavy servisních vozidel
• ideální použití u mobilních stavebních a užitkových strojů
• nevhodné k použití s příklepovými šroubováky
• v pevném umělohmotném kufříku

516.1151 3 dílná Univerzální silový násobič 8,54

Balení osahuje:

516.1152 Náhradní klika 1" pro 516.1151 500

516.1153 Náhradní nástavec 1", pro 516.1151 300

Souprava univerzálních silových násobičů

• robustní utahovací a uvolňovací nářadí
• k ovládání přiloženou klikou
• s integrovaným podpěrným zařízením
• čtyřhranný pohon podle DIN 3120 / ISO 1174
• převodový poměr 1:64
• maximální výstupní utahovací moment 4 000 Nm
• včetně silových nástrčných ořechů a nástavce
• nezbytná součást palubní výbavy servisních vozidel
• ideální použití u mobilních stavebních a užitkových strojů
• nevhodné k použití s příklepovými šroubováky
• v pevném umělohmotném kufříku

516.1150 5 dílná Souprava univerzálních silových 
násobičů 11,00

Balení osahuje:

515.2130 1" silový šestihranný nástrčný ořech, středně 
dlouhý, 30 mm 0,62

515.2132 1" silový šestihranný nástrčný ořech, středně 
dlouhý, 32 mm 0,64

516.1151 Univerzální silový násobič 1", 3dílná souprava, 1:64 8,54

Souprava univerzálních silových násobičů

• robustní utahovací a uvolňovací nářadí
• k ovládání přiloženou klikou
• s integrovaným podpěrným zařízením
• čtyřhranný pohon podle DIN 3120 / ISO 1174
• převodový poměr 1:64
• maximální výstupní utahovací moment 4 000 Nm
• včetně silových nástrčných ořechů a nástavce
• nezbytná součást palubní výbavy servisních vozidel
• ideální použití u mobilních stavebních a užitkových strojů
• nevhodné k použití s příklepovými šroubováky
• v pevném umělohmotném kufříku

516.1156 5 dílná Souprava univerzálních silových 
násobičů 12,00

Balení osahuje:

516.1151 Univerzální silový násobič 1", 3dílná souprava, 1:64 8,54

515.2133 1" silový šestihranný nástrčný ořech, středně 
dlouhý, 33 mm 0,65

515.2138 1" silový šestihranný nástrčný ořech, středně 
dlouhý, 38 mm 0,71
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Souprava univerzálních silových násobičů

• robustní utahovací a uvolňovací nářadí
• k ovládání přiloženou klikou
• s integrovaným podpěrným zařízením
• čtyřhranný pohon podle DIN 3120 / ISO 1174
• převodový poměr 1:64
• maximální výstupní utahovací moment 4 000 Nm
• včetně silových nástrčných ořechů a nástavce
• nezbytná součást palubní výbavy servisních vozidel
• ideální použití u mobilních stavebních a užitkových strojů
• nevhodné k použití s příklepovými šroubováky
• v pevném umělohmotném kufříku

516.1155 5 dílná Souprava univerzálních silových 
násobičů 11,50

Balení osahuje:

516.1151 Univerzální silový násobič 1", 3dílná souprava, 1:64 8,54

515.2130 1" silový šestihranný nástrčný ořech, středně 
dlouhý, 30 mm 0,62

515.2133 1" silový šestihranný nástrčný ořech, středně 
dlouhý, 33 mm 0,65

Souprava univerzálních silových násobičů

• robustní utahovací a uvolňovací nářadí
• k ovládání přiloženou klikou
• s integrovaným podpěrným zařízením
• čtyřhranný pohon podle DIN 3120 / ISO 1174
• převodový poměr 1:64
• maximální výstupní utahovací moment 4 000 Nm
• včetně silových nástrčných ořechů a nástavce
• nezbytná součást palubní výbavy servisních vozidel
• ideální použití u mobilních stavebních a užitkových strojů
• nevhodné k použití s příklepovými šroubováky
• v pevném umělohmotném kufříku

516.1157 5 dílná Souprava univerzálních silových 
násobičů 11,00

Balení osahuje:

516.1151 Univerzální silový násobič 1", 3dílná souprava, 1:64 8,54

515.2132 1" silový šestihranný nástrčný ořech, středně 
dlouhý, 32 mm 0,64

515.2133 1" silový šestihranný nástrčný ořech, středně 
dlouhý, 33 mm 0,65

Souprava univerzálních silových násobičů

• pevné uvolňovací nářadí
• k ovládání přiloženou klikou
• s integrovaným nastavitelným podpěrným zařízením
• čtyřhranný pohon podle DIN 3120 / ISO 1174
• převodový poměr 1:64
• maximální výstupní utahovací moment 3 800 N
• včetně nástrčných ořechů a nástavce
• nezbytná součást palubní výbavy servisních vozidel
• nevhodné pro průmyslové použití
• nevhodné k použití s příklepovými šroubováky
• v pevném umělohmotném kufříku

516.1180 7 dílná Souprava univerzálních silových 
násobičů 8,00

Balení osahuje:

516.1181 Silový násobič, 1:64 5,98

516.1182 Šestihranný nástrčný ořech 1", SW 27 mm 0,55

516.1184 Šestihranný nástrčný ořech 1", SW 30 mm 0,59

516.1185 Šestihranný nástrčný ořech 1", SW 32 mm 0,65

516.1186 Šestihranný nástrčný ořech 1", SW 33 mm 0,65

516.1187 Nástavec, pro 516.1180 0,30

516.1188 Adaptér na ořech, pro 516.1180 0,35

Univerzální násobič utahovacího momentu

• přesnost: přípustná odchylka ± 5 %
• pro kontrolované utažení doprava a doleva
• k použití společně s momentovým klíčem
• s jednostupňovou přesnou planetovou převodovkou s 
kuličkovými ložisky

• se 2 podpěrnými zařízeními
• čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/ISO 1174 s aretací 
kuličkou

• nevhodné k použití s příklepovými šroubováky
• dodávka včetně kufříku z ocelového plechu

516.3700 1/2" 5 : 1 3/4" 260 1300 110,0 395,0 127,0 8,60

516.3705 3/4" 5 : 1 1" 540 2700 110,0 395,0 127,0 4,40

KLADIVA K VÝMĚNĚ PNEUMATIK
REIFDIHAEM

Šetrné kladivo bez zpětného rázu

• s násadou z ocelové trubky a umělohmotnou rukojetí
• bez zpětného rázu díky ocelovému šrotu v dutině hlavy
• až o 100% vyšší účinek úderu oproti normálním šetrným 
kladivům

• netříštivé a odolné proti opotřebování
• vyměnitelné polyamidové hlavy
• pro práci šetrnou ke zdraví

140.5270 360 25,0 270,0 105,0 140.5280 0,36

140.5271 480 30,0 290,0 105,0 140.5281 0,48

140.5272 590 35,0 295,0 110,0 140.5282 0,59

140.5273 850 40,0 300,0 120,0 140.5283 0,85

140.5274 990 45,0 305,0 120,0 140.5284 0,99

140.5275 1110 50,0 310,0 125,0 140.5285 1,11

140.5276 1290 55,0 325,0 135,0 140.5286 1,29

140.5277 1670 60,0 335,0 140,0 140.5287 1,67

Gumové kladivo

• DIN 5128
• násada z jasanu
• hlava kladiva z tvrdého kaučuku

140.5221 300 45,0 300,0 80,0 140.5304 140.5404 340

140.5222 500 58,0 310,0 95,0 140.5305 140.5405 560

140.5223 700 63,0 345,0 112,0 140.5306 140.5405 780

Šetrné kladivo bez zpětného rázu

• kombinovaná násada z polyuretanu a sklolaminátu
• drážkovaný povrch pro spolehlivé držení
• bez jiskření díky pryžovému potahu
• bez zpětného rázu díky pohyblivým ocelovým kuličkám v 
hlavě kladiva

• výrazně vyšší účinek úderu oproti běžným kladivům 
• pro práci šetrnou ke zdraví

140.5252 400 40,0 270,0 81,0 0,48

140.5254 560 40,0 305,0 100,0 0,64

140.5255 645 42,0 325,0 100,0 0,73

140.5256 860 50,0 342,0 118,0 0,86

140.5257 1270 56,0 355,0 118,0 1,35

140.5258 1720 65,0 370,0 135,0 1,80
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Šetrné kladivo bez zpětného rázu, extra dlouhé

• kombinovaná násada z polyuretanu a sklolaminátu
• Pogumovaná rukojeť pro lepší uchopení
• bez zpětného rázu díky pohyblivým ocelovým kuličkám v 
hlavě kladiva

• výrazně vyšší účinek úderu oproti běžným kladivům 
• pro práci šetrnou ke zdraví

140.5259 5500 105,0 890,0 180,0 5,76

ČIŠTĚNÍ NÁBOJŮ KOL
RADNAREIN

Ruční ocelový drátěný kartáč, 3řadý

• třířadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• s ocelovými štětinami

201.2305 32,0 290,0 138,0 120

Ruční ocelový drátěný kartáč, 4řadý

• čtyřřadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• s ocelovými štětinami

201.2311 32,0 290,0 138,0 120

Ruční drátěný kartáč z ušlechtilé ocele, 3řadý

• třířadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• štětiny z jakostní oceli

201.2310 32,0 290,0 138,0 120

Ruční drátěný kartáč z ušlechtilé ocele, 4řadý

• čtyřřadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti ze dřeva
• k povrchové práci
• štětiny z jakostní oceli

201.2306 32,0 290,0 138,0 100

Ruční drátěný kartáč, ocelový drát, 4řadý

• čtyřřadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti z umělé hmoty
• k povrchové práci
• hladký ocelový drát

201.2325 25,0 285,0 130,0 120

Ruční drátěný kartáč, mosazný drát, 3řadý

• třířadý
• univerzální použití
• tělo rukojeti z umělé hmoty
• k povrchové práci
• hladký mosazný drát

201.2326 25,0 285,0 130,0 105

Drátěný kartáč s ocelovými dráty na brzdové třmeny, 
2řadý, rovný, s vybíháním do špičky

• dvouřadý
• se otvorem pro zavěšení
• obruba s vybíháním do špičky
• velmi úzké provedení
• pro úzké otvory v třmenech kotoučových brzd
• silná obruba
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• k odstranění nepoddajného brzdového prachu
• k povrchové práci
• hladký ocelový drát

201.2321 12,0 14,0 - 22,0 225,0 90,0 90

Drátěný kartáč s mosaznými dráty na brzdové třmeny, 
2řadý, zvlněný

• dvouřadý
• velmi úzké provedení
• pro úzké otvory v třmenech kotoučových brzd
• silná obruba
• se otvorem pro zavěšení
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• k odstranění nepoddajného brzdového prachu
• k povrchové práci na hliníkových třmenech kotoučových brzd
• zvlněný mosazný drát

201.2322 12,0 22,0 225,0 90,0 90

OPRAVA ZÁVITŮ
GEWIREPA

Souprava k opravě závitů kolových šroubů, pro užitková 
vozidla

• k doříznutí a vyčištění vnějších závitů
• ideální sestava nářadí na kolové svorníky
• ideálně vhodné do obtížně přístupných míst
• pravořezné
• vysokovýkonná ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití: Užitková vozidla – kolové šrouby s velikostí 
závitu: M20x1,25, M20x1,5, M22x1,0, M22,1,5, M24,1,5, 
M24x2, 13/16“- 20 UNEF, 3/4“-20 UNEF

460.5480 9 dílná Souprava k opravě závitů kolových 
šroubů, pro užitková vozidla 1,42

Balení osahuje:

150.1316 Hnací nářadí, 32,0 mm 310

150.1318 Závitové želízko, M20x1,5 90

150.1319 Závitové želízko, M22x1,5 85

460.5481 Závitové želízko, M20x1,25 85

460.5482 Závitové želízko, M22x1,0 83

460.5483 Závitové želízko, M24x1,5 78

460.5484 Závitové želízko, M24x2,0 79

460.5486 Závitové želízko, 3/4"-20 86

460.5487 Závitové želízko, 13/16"-20 90
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Souprava k opravě závitů kolových šroubů, pro užitková 
vozidla

• k doříznutí a vyčištění poškozených vnějších závitů
• ideální sestava nářadí na kolové svorníky
• ideálně vhodné do obtížně přístupných míst
• Pohon vnějším šestihranem 32,0 mm
• pravořezné
• vysokovýkonná ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

150.1315 5 dílná Souprava k opravě závitů kolových 
šroubů, pro užitková vozidla 840

Balení osahuje:

150.1316 Hnací nářadí, 32,0 mm 310

150.1317 Závitové želízko, M18x1,5 90

150.1318 Závitové želízko, M20x1,5 90

150.1319 Závitové želízko, M22x1,5 85

150.1321 Závitové želízko 7/8"-11 BSF (Scania) 85

Souprava na opravu závitů, na vnitřní a vnější závity

• k doříznutí a vyčištění vnitřních a vnějších závitů
• vhodné na pravotočivé a levotočivé závity s max. Ø 140 mm
• rychlá přestavba díky výměně závitořezných čelistí
• bez poškození závitu díky měkkým přídržným a vodicím 
čelistem

• tři závitové čelisti pro závity kolových svorníků pro nákladní 
vozidla

• speciální nástrojářská ocel
• v pevném umělohmotném kufříku

Hřebínkový nůž, metrický: 1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5 mm
 Hřebínkový nůž, palcový: 24-20-18-16-14-12-11,5-11-10-9-8-
7,5-7-6-5-4"
 Pilník na závity, metrický: 0,8-1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0 mm
 Pilník na závity, palcový: 24-20-18-16-14-12 -11-10
 Závitová čelist: M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5

Použití: užitková vozidla, zemědělská technika, stavební 
stroje, komunální a lesní technika, např. na nápravové závity, 
šroubové spoje hydraulických válců, řídicí tyče a ojnice, atd.

150.1435 6 dílná 25,0 - 140,0 1,60

Balení osahuje:

150.1430 Hřebínkové nože na vnější závity Ø 25–140 mm 1,40

150.1340 Pilník na závity, v metrické soustavě, 230 mm 0,13

150.1345 Pilník na závity, v palcové soustavě, 230 mm 0,13

150.4911 Závitořezná matice, M18x1,50 0,07

150.4902 Závitořezná matice, M20x1,50 0,06

150.4904 Závitořezná matice, M22x1,50 0,05

Souprava k opravě závitů hnacích hřídelí

• k doříznutí a vyčištění vnějších závitů
• pohon přímo na vnějším šestihranu bez držáku závitového 
želízka

• osm běžných velikostí jemných závitů
• barevné kódování pro rozlišení metrického a palcového 
systému

• speciální nástrojářská ocel

Oblasti použití: závity hnacích hřídelí, kolové šrouby, atd., na 
osobních automobilech/dodávkách a nákladních vozech

150.4900 8 dílná Souprava k opravě závitů hnacích 
hřídelí 420

Balení osahuje:

150.4901 Závitořezná matice, M20x1,25 57

150.4902 Závitořezná matice, M20x1,50 56

150.4903 Závitořezná matice, M22x1,00 50

150.4904 Závitořezná matice, M22x1,50 50

150.4905 Závitořezná matice, M24x1,50 44

150.4906 Závitořezná matice, M24x2,00 44

150.4907 Závitořezná matice, 3/4"x20 UNEF 60

150.4908 Závitořezná matice, 13/16"x20 UNEF 55

MĚŘENÍ HLOUBKY VZORKU PNEUMATIKY
PROFITIEMES

Digitální posuvný hloubkoměr, 0–25 mm

• podle normy DIN 862
• se stavěcím šroubem
• k měření hloubky
• přepínání mezi mm a palci
• možné vynulování na nulu (nastavení na nulu) v každé poloze
• velký LCD displej - velikost číslic 8,0 mm
• s automatickým vypínáním
• kompletně kaleno a jemně obrobeno
• nerezová ocel
• v pevném umělohmotném pouzdru

Rozsah měření

mm

300.0550 0 - 25 40,0 125,0 +/- 0,03 100

Digitální přístroj k měření tlaku v pneumatikách a hloubky 
vzorku pneumatik 0,35 - 6,80 bar

• přesné a opakovatelné měření na LCD monitoru
• k měření hloubky
• k měření tlaku v pneumatikách
• měření s akustickou signalizací
• rozsah měření s přepínáním mezi bar, kPa a PSI
• nízká spotřeba energie díky automatickému vypínání
• včetně baterií, přívěšku na klíče a klipu na opasek

100.4060 0,35-6,80 0,0-15,0 90
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MĚŘENÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH A HUŠTĚNÍ PNEUMATIK
REIFUE

Digitální přístroj k měření tlaku v pneumatikách a hloubky 
vzorku pneumatik 0,35 - 6,80 bar

• přesné a opakovatelné měření na LCD monitoru
• k měření hloubky
• k měření tlaku v pneumatikách
• měření s akustickou signalizací
• rozsah měření s přepínáním mezi bar, kPa a PSI
• nízká spotřeba energie díky automatickému vypínání
• včetně baterií, přívěšku na klíče a klipu na opasek

100.4060 0,35-6,80 0,0-15,0 90

Digitální přístroj k měření tlaku v pneumatikách

• přesné a opakovatelné měření na LCD monitoru
• k měření tlaku v pneumatikách
• rozsah měření s přepínáním mezi bar, kPa a PSI
• nízká spotřeba energie díky automatickému vypínání
• Vlastní kalibrace
• S osvětlením ventilů
• včetně baterií

100.4055 0,2-10 135,0 55,0 60

Digitální zkoušečka tlaku v pneumatikách

• přesné a opakovatelné měření na LCD monitoru
• k měření tlaku v pneumatikách
• měření s akustickou signalizací
• rozsah měření s přepínáním mezi bar, kPa a PSI
• nízká spotřeba energie díky automatickému vypínání
• včetně baterií

100.4065 0,15-7,00 128,0 45

Spojka pro huštění pneumatik s vahadlem

• k upínání hadic s Ø 6 mm
• vsuvka pro pneumatický měřič tlaku v pneumatikách se 
sklápěcí páčkou

• připevnění hadicovou svorkou

100.5060 6,0 50

Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a husticí 
zařízení

• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• s tlakoměrem v pryžovém obalu
• tlakoměr se stupnicemi v jednotkách bar a psi
• s plnicí páčkou a vypouštěcím tlačítkem
• Dlouhá hadice s integrovanou momentovou zásuvnou spojkou
• se otvorem pro zavěšení
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro v gumovém obalu

Technické údaje:
Rozsah měření: 0 - 11 bar

 9 - 160 psi

Délka hadice: 490 mm

Provozní tlak: max 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1950 Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a 
husticí zařízení 600

Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a husticí 
zařízení

• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• s tlakoměrem v pryžovém obalu
• tlakoměr se stupnicemi v jednotkách bar a psi
• s plnicí páčkou a vypouštěcím tlačítkem
• mimořádně dlouhá hadice s integrovanou momentovou 
zásuvnou spojkou

• se otvorem pro zavěšení
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro v gumovém obalu

Technické údaje:
Rozsah měření: 0 - 12 bar

 0 - 174 psi

Délka hadice: 1000 mm

Provozní tlak: 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1920 Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a 
husticí zařízení 420

Cejchovaný pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a 
husticí zařízení

• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• s tlakoměrem v pryžovém obalu
• manometr se stupnicí v jednotkách bar
• s plnicí páčkou a vypouštěcím tlačítkem
• hadice s integrovanou momentovou zásuvnou spojkou
• se otvorem pro zavěšení
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro v gumovém obalu

Technické údaje:
Rozsah měření: 0 - 10 bar

 0 - 140 psi

Délka hadice: 400 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1960 Cejchovaný pneumatický měřič tlaku v 
pneumatikách a husticí zařízení 450

Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a husticí 
zařízení

• pro jednoruční ovládání
• s tlakoměrem v pryžovém obalu
• tlakoměr se stupnicemi v jednotkách bar a psi
• s plnicí páčkou a vypouštěcím tlačítkem
• hadice s integrovanou momentovou zásuvnou spojkou
• robustní pouzdro v gumovém obalu

Technické údaje:
Rozsah měření: 0 - 15 bar

 0 - 220 psi

Délka hadice: 350 mm

Provozní tlak: 11 bar (160 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1905 Pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a 
husticí zařízení 120
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Digitální pneumatický měřič tlaku v pneumatikách a 
husticí zařízení

• pro jednoruční ovládání
• s displejem v gumovém obalu 
• tlakoměr s digitálním displejem
• s plnicí páčkou a vypouštěcím tlačítkem
• hadice s integrovanou momentovou zásuvnou spojkou
• automatické zapnutí a vypnutí
• velký LCD displej
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• s možností přepínání: bar, PSI, KPA, Kgf/cm³

Technické údaje:
Rozsah měření: 0 - 14 bar

 0 - 200 psi

Baterie: 2x 1,5V (AAA)

Délka hadice: 500 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Provozní teplota: -15 °C až +60 °C

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1970 Digitální pneumatický měřič tlaku v 
pneumatikách a husticí zařízení 490

STAHOVÁK RÁFKŮ
FLGNABZ

Souprava univerzálních kluzných kladiv

• Ideálně vhodné k bleskově rychlé demontáži ráfků s 
ventilačními otvory

• Kola jsou vlivem faktorů okolního prostředí často pevně 
usazena na náboji

• mimořádně těžké a masivní provedení
• speciální nástrojářská ocel

460.5690 3 dílná Sada univerzálního kluzného 
kladiva, 850 mm 13,20

Balení osahuje:

700.1415 Univerzální kluzné kladivo 6+3 kg, 850 mm 12,00

700.1423 Adaptér, například dvojitý hák/tažný hák 0,27

700.1425 Dvojitý hák 0,75

Souprava oddělovacího nářadí na dvojitá kola

• Ideálně vhodné k oddělení pevně usazených dvojitých kol 
od sebe

• Ideálně také jako mobilní nářadí (havarijní služba)
• výrazná úspora času a nákladů
• ke strojnímu ovládání
• speciální nástrojářská ocel

460.5285 4 dílná Souprava oddělovacího nářadí na 
dvojitá kola 2,38

Balení osahuje:

460.5286 Vřeteno, 230 mm 752

460.5287 Přítlačný díl, Ø 44 mm 614

460.5288 Stahovací matice, Ø 50 mm 419

460.5289 Stahovací matice, Ø 48 mm 273

MONTÁŽNÍ PÁKY
MOTIHE

Montážní páka na pneumatiky s hliníkovou rukojetí

• lehká a tenká montážní páka na pneumatiky pro pohodlnou 
práci

• hliníková rukojeť
• matné satinování

911.8170 425,0 620

Páka k výměně a montáži pneumatik

• robustní provedení
• dvojitý T-profil pro větší stabilitu
• k nasazení a stažení pneumatik
• výrazně zaoblený konec páky pro vložení šetrně k materiálu
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

911.8143 200,0 0,12

911.8144 240,0 0,17

911.8145 280,0 0,20

911.8146 370,0 0,40

911.8180 650,0 1,10

Páka k výměně a montáži pneumatik, s umělohmotným 
obložením

• k montáži a demontáži bez poškození
• výměnný umělohmotný kryt odolný proti opotřebování
• robustní provedení
• dvojitý T-profil pro větší stabilitu
• k nasazení a stažení pneumatik
• výrazně zaoblený konec páky pro vložení šetrně k materiálu
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

911.8199 500,0 911.8157 770

Páka k výměně a montáži pneumatik

• robustní provedení
• k nasazení a stažení pneumatik
• výrazně zaoblený konec páky pro vložení šetrně k materiálu
• fosfátovaný povrch
• slitina chromu a vanadu

911.8147 535,0 600
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Uzavírací páka na třídílné ráfky

• Ideálně vhodné k montáži třídílných ráfků
• speciální tvar
• speciální nástrojářská ocel

460.4825 396,0 865

Dvojité páky

• ideal geeignet für die Montage von TRILEX-Felgen
• speciální tvar
• speciální nástrojářská ocel

460.4780 1040,0 3,10

Otvírací páka na třídílné ráfky

• Ideálně vhodné k montáži a demontáži třídílných ráfků
• speciální tvar
• speciální nástrojářská ocel

460.4855 402,0 922

Dvojitá páka na ráfky s rozpěrnými kroužky

• Ideálně vhodné k demontáži ráfků s rozpěrnými kroužky
• speciální tvar
• speciální nástrojářská ocel

460.4850 360,0 685

NÁŘADÍ K VYVRTÁNÍ VENTILŮ
VENAUSDREWERKZ

Šroubovák na ventily

• oboustranné použití pro krátké nebo dlouhé vložky ventilů 
pneumatik (VG5)

• vhodné také k otáčení hlavic klíčů
• umělohmotná rukojeť

150.2021 Osobní automobily a 
dodávky (VG5) 130,0 40

Šroubovák na ventily

• oboustranné použití pro krátké nebo dlouhé vložky ventilů 
pneumatik (VG8)

• vhodné také k otáčení hlavic klíčů
• umělohmotná rukojeť

150.2022
Osobní automobily, 
dodávky a stroje pro 
zemní práce (VG8)

150,0 40

Šroubovák na ventily, dlouhý

• použití pro krátké nebo dlouhé vložky ventilů pneumatik (VG5)
• vhodné také k otáčení hlavic klíčů
• rukojeť z jednosložkového materiálu

150.2033 Osobní automobily a 
dodávky (VG5) 170,0 30

Momentové nářadí k zašroubování ventilů, 0,25 Ncm, 
dlouhé

• ideální na krátké nebo dlouhé ventilové vložky s pryžovým 
těsněním

• zamezuje přetočení, resp. silnému stlačení pryžového těsnění
• při dosažení točivého momentu rukojeť slyšitelně a citelně 
přeskočí

• vhodné také k otáčení hlavic klíčů
• rukojeť z jednosložkového materiálu

150.2029 0,25 120,0 50

Momentové nářadí k zašroubování ventilů, 0,45 Ncm, 
dlouhé

• ideální na krátké nebo dlouhé ventilové vložky s kovovým 
těsněním

• zamezuje přetočení, resp. silnému stlačení pryžového těsnění
• při dosažení točivého momentu rukojeť slyšitelně a citelně 
přeskočí

• vhodné také k otáčení hlavic klíčů
• rukojeť z jednosložkového materiálu

150.2031 0,45 122,0 50

PÁKY NA VENTILKY
VENTHEBE

Zavaděč ventilu pneumatiky

• k zavedení pryžových ventilů všech velikostí do otvorů v 
ráfcích

• snadná manipulace
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• zamezení poškození bez páčení přes hranu ráfku
• s T-rukojetí
• chromovaný s vysokým leskem
• slitina chromu a vanadu

150.2139 180,0 95

Zaváděcí páka ventilu pneumatiky, umělá hmota 

• snadná manipulace
• k zavedení pryžových ventilů všech velikostí do otvorů v 
ráfcích

• výklopný kloub pro zamezení šikmého zavedení ventilu
• aretační vruby pro spolehlivé úhlové vedení
• dlouhé rameno páky pro optimální dávkování síly
• tyč potažená měkkou umělou hmotou pro zamezení 
poškození hliníkových ráfků

• zacvakávací mechanismus hlavy pro rychlé našroubování 
na ventil

• včetně vložky pro zašroubování ventilu (VG5) na konci rukojeti
• umělá hmota

150.2027 310,0 150

Zaváděcí páka ventilu pneumatiky, kov 

• snadná manipulace
• k zavedení pryžových ventilů všech velikostí do otvorů v 
ráfcích

• výklopný kloub pro zamezení šikmého zavedení ventilu
• aretační vruby pro spolehlivé úhlové vedení
• dlouhé rameno páky pro optimální dávkování síly
• tělo potažené ochrannou pryží pro zamezení poškození 
hliníkových ráfků

• speciální nástrojářská ocel

150.2032 330,0 310
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KLEŠTĚ K SERVISU PNEUMATIK
REIDIENZA

Kleště pro pneuservisy

• robustní provedení
• K připevnění, uvolnění a odříznutí závaží
• hlava kladívka k tlučení na závaží
• rovněž k roztažení a opětovnému přitažení přídržných pružin
• konce rukojetí vhodné k upuštění vzduchu a k odstranění 
krytů kol

• izolace rukojetí nanášená ponorem
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

150.2025 26,0 22,0 250,0 450

Kleště pro pneuservisy, samootevírací

• robustní provedení
• K připevnění, uvolnění a odříznutí závaží
• hlava kladívka s umělohmotným krytem k tlučení na závaží – 
zejména na lakovaná závaží

• umělohmotný krycí čepička zamezující poškození hliníkových 
ráfků

• rovněž k roztažení a opětovnému přitažení přídržných pružin
• konce rukojetí vhodné k upuštění vzduchu a k odstranění 
krytů kol

• izolace rukojetí nanášená ponorem
• samootevírací rukojeť s pružinou uvnitř
• matné satinování
• slitina chromu a vanadu

150.2024 32,0 28,0 250,0 380

DLÁTA NA ODSTRANĚNÍ LEPENÉHO ZÁVAŽÍ
KLEBGEWENTF

Dláto na odstranění lepeného závaží, s pilovým ostřím

• ideální k šetrné demontáži lepeného závaží na hliníkových 
ráfcích

• s flexibilní plochou škrabací a řezací hranou
• plochá zadní strana páky, broušená strana s dlátem, řezací 
strana s pilovým obloukem

• speciální páka k vyjmutí lepicích vývažků
• rovněž k uvolnění etiket, lepicích štítků a typových štítků
• bez poškození povrchu
• nabroušení pilníkem
• odolné proti rozpouštědlům
• speciální umělá hmota

911.8111 200,0 25,0 38,0 20

Souprava dlát na odstranění lepeného závaží, s pilovým 
ostřím

• ideální k šetrné demontáži lepeného závaží na hliníkových 
ráfcích

• s flexibilní plochou škrabací a řezací hranou
• plochá zadní strana páky, broušená strana s dlátem, řezací 
strana s pilovým obloukem

• speciální páka k vyjmutí lepicích vývažků
• rovněž k uvolnění etiket, lepicích štítků a typových štítků
• bez poškození povrchu
• nabroušení pilníkem
• odolné proti rozpouštědlům
• speciální umělá hmota

911.8115 2 dílná 2 x 200 mm 800

Šetrné dláto

• k odstranění ozdobných lišt, okenních lišt a lepicích vývažků s 
maximální šetrností k laku

• s úderovou čepičkou pro lehké údery
• zvláštní tvar rukojeti dláta pro jistou práci
• s flexibilní plochou škrabací a řezací hranou
• rovněž k uvolnění etiket, lepicích štítků a typových štítků
• bez poškození povrchu
• nabroušení pilníkem
• odolné proti rozpouštědlům
• speciální umělá hmota

911.8131 19,0 130

911.8132 22,0 140

911.8133 26,0 150

911.8134 38,0 180

Souprava šetrných dlát

• k odstranění ozdobných lišt, okenních lišt a lepicích vývažků s 
maximální šetrností k laku

• s úderovou čepičkou pro lehké údery
• zvláštní tvar rukojeti dláta pro jistou práci
• s flexibilní plochou škrabací a řezací hranou
• rovněž k uvolnění etiket, lepicích štítků a typových štítků
• bez poškození povrchu
• nabroušení pilníkem
• odolné proti rozpouštědlům
• speciální umělá hmota

911.8130 4 dílná 19 - 22 - 26 - 38 mm 570

Univerzální nůžky s ozubením

• ozubení ke stříhání lepicích závaží
• samootevírací
• s bezpečnostní aretací
• také ke stříhání těsnění
• ergonomicky tvarovaná umělohmotná rukojeť

118.0075 24,0 145,0 32,0 130
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Pneumatická leštička

• rovné provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• ideální k odstranění samolepek, zbytků lepidel a barev
• s plynulou regulací rychlosti
• řízení otáček regulačním šroubem
• tlumení proti vibracím
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Upnutí nástroje: 5/16" - 24 mm

Výkon: 370 Watt

Volnoběžné otáčky: 4000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 1,6 m/s²

Hladina akustického výkonu: 102,5 dbA

Hladina zvukového tlaku: 91,5 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5445 45,0 200,0 515.1243 760

Stěrka na fólie

• k odstranění samolepek, zbytků lepidel a barev z lakovaných 
ploch

• gumovací kotouč v neutrální barvě brání zašpinění povrchu
• nevhodné pro pneumatické přímé brusky

Technické údaje:
Otáčky: 4 000 ot./min.

Stopka: M8

515.1243 15,0 90,0 1 110

515.1285 15,0 90,0 6 660

Stěrka na fólie s lamelami

• k odstranění samolepek, zbytků lepidel a barev z lakovaných 
ploch

• gumovací kotouč v neutrální barvě brání zašpinění povrchu
• nevhodné pro pneumatické přímé brusky

Technické údaje:
Otáčky: 4 000 ot./min.

Stopka: M8

515.1247 24,0 100 1 0,29

515.1366 24,0 100 6 1,74

Stěrka na fólie s lamelami

• k odstranění samolepek, zbytků lepidel a barev z lakovaných 
ploch

• gumovací kotouč v neutrální barvě brání zašpinění povrchu
• nevhodné pro pneumatické přímé brusky

Technické údaje:
Otáčky: 4 000 ot./min.

Stopka: M8

515.1248 20,0 90 1 160

515.1368 20,0 90 6 960

Stěrka na fólie s lamelami

• k odstranění samolepek, zbytků lepidel a barev z lakovaných 
ploch

• gumovací kotouč v neutrální barvě brání zašpinění povrchu
• nevhodné pro pneumatické přímé brusky

Technické údaje:
Otáčky: 4 000 ot./min.

Stopka: M8

515.1249 26,5 100 1 0,26

515.1369 26,5 100 6 1,56

MONTÁŽNÍ PASTA NA PNEUMATIKY
REIMONPAS

Kruhový úhlový štětec na montážní pastu na pneumatiky

• našroubovaná hlava se štětcem
• prohnuto o 45°
• ideální k nanesení montážní pasty na patky pneumatik
• s dřevěnou rukojetí

100.4020 45,0 400,0 250

Montážní pasta na pneumatiky, 5 kg, bílá

• ideální k montáži a demontáži pryžových pneumatik na 
ocelové ráfky, ráfky z lehkých slitin a umělohmotné ráfky

• primárně lze použít při montáži na osobní automobily a 
motocykly

• snadné nanesení štětcem nebo houbou na patku pneumatiky
• optimální kluznost v kombinaci s ošetřením pryže
• rychlé odvětrání a tím garance krátkodobého, silového 
spojení konstrukčních prvků

• vhodné také na široké pneumatiky
• dodávka v kbelíku

Oblasti použití: osobní vozy, malé dodávky a motocykly

100.4010 Montážní pasta na pneumatiky, 5 kg, bílá 5,38

Montážní pasta na pneumatiky, 5 kg, černá

• ideální k demontáži a montáži pryžových pneumatik na 
ocelové nebo hliníkové ráfky

• primárně lze použít při montáži na osobní automobily a 
motocykly

• snadné nanesení štětcem nebo houbou na patku pneumatiky
• optimální kluznost v kombinaci s ošetřením pryže
• rychlé odvětrání a tím garance krátkodobého, silového 
spojení konstrukčních prvků

• eliminace usazování bílých zbytků na bočnicích pneumatik
• vhodné také na široké pneumatiky
• dodávka v kbelíku

Oblasti použití: osobní vozy, malé dodávky a motocykly

100.4015 Montážní pasta na pneumatiky, 5 kg, černá 5,38
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Montážní tuk na pneumatiky, 4 kg, zlatá

• ideální k demontáži a montáži pryžových pneumatik na 
ocelové nebo hliníkové ráfky

• velké úspory ve spotřebě
• přednostně určeno pro montáže velkých pneumatik a 
pneumatik pro velké zatížení (na užitková vozidla)

• snadné nanesení štětcem nebo houbou na patku pneumatiky
• optimální kluznost v kombinaci s ošetřením pryže
• rychlé odvětrání a tím garance krátkodobého, silového 
spojení konstrukčních prvků

• nízké nároky na sílu a čas díky velké kluznosti
• eliminace usazování bílých zbytků na bočnicích pneumatik
• teplota při práci -30 a ž +50 °C
• dodávka v kbelíku

Oblasti použití: na všechny velké pneumatiky a pneumatiky 
pro velké zatížení, například na nákladních vozidlech nebo 
zemědělské technice, a pneumatiky pro průmyslové použití 
(IM); nevhodné k montáži pneumatik na osobní automobily a 
motocykly

100.4000 Montážní tuk na pneumatiky, 4 kg, zlatá 4,00

Montážní pasta na pneumatiky, 5 kg, žlutá

• ideální k demontáži a montáži pryžových pneumatik na 
ocelové nebo hliníkové ráfky

• k montáži a demontáži pneumatik nákladních vozů na 
ocelové ráfky

• snadné nanesení štětcem nebo houbou na patku pneumatiky
• optimální kluznost v kombinaci s ošetřením pryže
• rychlé odvětrání a tím garance krátkodobého, silového 
spojení konstrukčních prvků

• eliminace usazování bílých zbytků na bočnicích pneumatik
• vhodné také na široké pneumatiky
• dodávka v kbelíku

Oblasti použití: nákladní vozy, zemědělské a stavební stroje

100.4005 Montážní pasta na pneumatiky, 5 kg, žlutá 5,38

Mastná značkovací křída

• nestíratelná
• psaní na všechny povrchy
• zašpičatělá

100.4050 14,0 110,0 12 140

100.4045 14,0 110,0 12 140

NÁŘADÍ NA SNÍMAČE TLAKU V PNEUMATIKÁCH
REISEWE

Montážní nářadí na senzory VDO REDI v užitkových 
automobilech

• Ideálně vhodné pro rychlé zasazení senzorů VDO REDI bez 
jejich poškození

• Nastavení do požadované polohy v pryžové nádobce díky 
jednoduché manipulaci

• Na 4 aktuální senzory VDO REDI
• umělá hmota

100.1170 Montážní nářadí na senzory VDO REDI v 
užitkových automobilech 140

OPRAVA PNEUMATIK
REIFREP

Vulkanizační sada na opravu pneumatik, užitková vozidla

• s vulkanizačním vláknem 178 mm
• samovulkanizující materiál
• snadná manipulace
• robustní kovové nářadí
• ideálně vhodné k opravě proražených míst na běhounech 
bezdušových pneumatik

• obsahuje kompletní sadu nářadí vyžadovanou k opravě
• při dodržení platných směrnic možné použití k renovaci 
pneumatik

Oblasti použití: dodávky, užitková vozidla, traktory, 
zemědělské stroje a stavební stroje

150.1080 5 dílná Vulkanizační sada na opravu 
pneumatik, užitková vozidla 900

Balení osahuje:

150.1071 Mazivo, 70 g 70

150.1082 Náhradní vlákna, 178 mm, 30 kusů 190

150.1083 Jehla, dlouhá 110

150.1074 Struhadlo 110

150.1075 Nůž s odlamovacím ostřím, 9 mm 10

Pneumatická přímá minivrtačka SlimPOWER

• rovné provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• bez možností přepínání
• s rychloupínací hlavičkou pro vrták – upínací šířka 0,6–6,0 
mm

• na obtížně přístupná místa
• ideálně vhodné na karosářské práce a použití v průmyslu
• s plynulou regulací rychlosti
• dvojitě uložené vedení pro tlumení vibrací
• velmi malé rozměry
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• robustní pouzdro

Technické údaje:
Rozsah upínání upínací hlavičky pro vrták: 0,6 - 6

Závit k upnutí upínací hlavičky: 3/8" x 24 UNF

Výkon: 186 Watt

Volnoběžné otáčky: 7000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 3,3 m/s²

Hladina akustického výkonu: 97,4 dbA

Hladina zvukového tlaku: 86,4 dbA

Spotřeba vzduchu: 240 l/min

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5520 35,5 145,0 400

Pneumatická přímá vrtačka

• rovné provedení
• odvádění vzduchu rukojetí směrem dozadu
• k jednoručnímu ovládání s ergonomickým tvarem
• bez možností přepínání
• s rychloupínací hlavičkou pro vrták – upínací šířka max. 10 
mm

• na obtížně přístupná místa
• ideálně vhodné na karosářské práce a použití v průmyslu
• s plynulou regulací rychlosti
• řízení otáček regulačním šroubem
• dvojitě uložené vedení pro tlumení vibrací
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Výkon: 370 Watt

Volnoběžné otáčky: 4000 ot./min.

Vibrační zrychlení: < 2,8 m/s²

Hladina akustického výkonu: 101,7 dbA

Hladina zvukového tlaku: 90,7 dbA

Spotřeba vzduchu: 350 l/min

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"NPT

515.5435 46,0 225,0 900
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Fréza na ocelový kord

• pro přesné obrobení škod na radiálních a diagonálních 
pneumatikách

• řezná geometrie přizpůsobená speciálně opracování 
ocelového kordu

• k použití v kombinaci s pneumatickými vrtačkami
• dlouhá životnost
• speciální nástrojářská ocel

331.0680 3,0 57,0 10

331.0681 5,0 58,0 10

331.0682 6,0 72,0 20

331.0683 9,0 100,0 40

Monierovy kleště

• v souladu s normou DIN/ISO 9242
• izolace rukojeti nanášená ponorem
• broušená hlava
• k řezání a kroucení vázacích drátů
• tvrzeno v oleji
• černý povrch
• speciální nástrojářská ocel

116.1404 18,0 19,0 26,0 190,0 17,0 350

116.1401 20,0 19,0 29,0 220,0 17,0 400

116.1400 25,0 20,0 36,0 250,0 17,0 400

116.1403 26,0 20,0 37,0 280,0 17,0 500

Koncové plombovací kleště ERGOTORQUE®

• v souladu s normou DIN ISO 5748
• vhodné na různé typy drátů
• indukčně tvrzené přesné ostří
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

115.1015 31,0 160,0 7,0 24,0 270

Silové stranové štípací kleště ERGOTORQUE®

• v souladu s normou DIN ISO 5749
• hlava zahnutá o 30°
• dlouhé ostří
• vhodné na různé typy drátů
• indukčně tvrzené přesné ostří
• s rukojetí z dvousložkového materiálu
• matné chromování
• speciální nástrojářská ocel

115.1013 12,0 29,0 180,0 21,0 260

KLÍNY
KEILE

Podložný klín (dvojice)

• K zabezpečení užitkových vozidel a přívěsů proti 
samovolnému rozjetí

• optimální neklouzavost
• bez deformací
• dodávka v páru
• Těžké provedení
• Z robustní oceli

460.5535 326,0 204,0 161,0 4,80

Podložný klín (dvojice)

• k zabezpečení velkých vozidel a nákladu
• optimální neklouzavost
• perforované kontaktní plochy
• bez deformací
• dodávka v páru
• Těžké provedení
• z robustního plechu

160.0381 230,0 220,0 125,0 700

ZVEDACÍ NÁŘADÍ
HEWE

Hydraulický bombový zvedák vozidel, 2 - 50 t

• s bezpečnostním ventilem proti přetížení
• s teleskopickou pístní tyčí
• přídavná násada k prodloužení (neplatí pro provedení 30 a 
50 t)

• sestavitelná ramena páky
• pro vozidla s vysokou hmotností
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• vysoká stabilita
• ideálně vhodné v kombinaci se zvedáky vozidel k zajištění a 
podepření břemene

• masivní ocelová konstrukce

160.0350 2,0 181,0 345,0 116,0 48,0 88 x 92 2,90

160.0351 3,0 194,0 372,0 118,0 60,0 92 x 100 3,80

160.0352 5,0 216,0 413,0 127,0 70,0 96 x 112 5,10

160.0354 10,0 230,0 460,0 150,0 80,0 110 x 127 7,10

160.0356 15,0 230,0 460,0 150,0 80,0 113 x 136 9,30

160.0358 20,0 242,0 452,0 150,0 60,0 144 x 155 11,90

160.0359 30,0 285,0 465,0 180,0  - 190 x 155 21,70

160.0360 50,0 300,0 480,0 180,0  - 218 x 176 30,70

160.0349 100,0 335,0 515,0 180,0  - 240 x 260 35,50
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Zvedák na vysokozdvižné vozíky, hydraulický, 4 - 5 t

• vyvinuto speciálně pro vysokozdvižné vozíky, zemědělská a 
průmyslová vozidla

• kombinovaný zvedák s překrývajícími se výškami zdvihu
• kapacita nůžek 4 tuny, kapacita válce 5 tun
• ocelová kolečka

160.0716 5,0 365,0 75,0 440,0 700,0 44,00

Zvedáky vozidel s velkou nosností/zvedáky hřebenového 
řízení s ráčnou s dlouhou rukojetí, 2 t

• Se zdvihacím výkonem od 130 mm do 300 mm max. 2,0 t
• Se zdvihacím výkonem od 300 mm do 500 mm max. 1,6 t
• Se zdvihacím výkonem od 500 mm do 1 070 mm max. 0,5 t
• Ke každodennímu použití v oblasti motorových vozidel, 
užitkových vozidel a zemědělských strojů

• Vhodné také k vykládce vozidel, přemístění těžkých předmětů 
a odstranění pařezů

460.5705 2,0 915,0 130,0 1060,0 1220,0 13,85

Pneumaticko-hydraulický zvedák vozidel 40t / 20 t

• Hydraulický zvedák pro vozidla s max. hmotností 40 t
• velká opěrná plocha pro dobrou stabilitu
• krátká a kompaktní konstrukce
• extrémně nízká hmotnost – ideální pro použití v terénu
• ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
• dosažení maximální výšky zdvihu dvěma dodanými adaptéry
• velmi krátké provedení vhodné k přepravování
• skládací rukojeť
• celogumové pneumatiky s lehkým chodem odolném proti 
olejům a kyselinám

• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• ideálně vhodné ke každodennímu použití v dílnách
• pevná ocelová konstrukce

160.0742 40 / 20 600,0 1300,0 170,0 169,0 75,0 45,0 53,00

Pneumaticko-hydraulický zvedák vozidel 40 t / 20 / 10 t

• Hydraulický zvedák pro vozidla s max. hmotností 40 t
• velká opěrná plocha pro dobrou stabilitu
• krátká a kompaktní konstrukce
• extrémně nízká hmotnost – ideální pro použití v terénu
• ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
• dosažení maximální výšky zdvihu dvěma dodanými adaptéry
• velmi krátké provedení vhodné k přepravování
• skládací rukojeť
• celogumové pneumatiky s lehkým chodem odolném proti 
olejům a kyselinám

• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• ideálně vhodné ke každodennímu použití v dílnách
• pevná ocelová konstrukce

160.0743 40 / 20 
/ 10

830,0 1380,0 130,0 159,0 75,0 45,0 44,00
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Pneumaticko-hydraulický zvedák vozidel 60 / 40 t / 22 / 
11 t

• Hydraulický zvedák pro vozidla s max. hmotností 60 t
• velká opěrná plocha pro dobrou stabilitu
• krátká a kompaktní konstrukce
• extrémně nízká hmotnost – ideální pro použití v terénu
• ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
• dosažení maximální výšky zdvihu dvěma dodanými adaptéry
• velmi krátké provedení vhodné k přepravování
• skládací rukojeť
• celogumové pneumatiky s lehkým chodem odolném proti 
olejům a kyselinám

• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• ideálně vhodné ke každodennímu použití v dílnách
• pevná ocelová konstrukce

160.0744 60 / 40 / 
22 / 11

905,0 1380,0 150,0 243,0 75,0 45,0 66,00

Pneumaticko-hydraulický zvedák vozidel 80 / 50 t

• Hydraulický zvedák pro vozidla s max. hmotností 80 t
• velká opěrná plocha pro dobrou stabilitu
• krátká a kompaktní konstrukce
• extrémně nízká hmotnost – ideální pro použití v terénu
• ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
• dosažení maximální výšky zdvihu dvěma dodanými adaptéry
• velmi krátké provedení vhodné k přepravování
• skládací rukojeť
• celogumové pneumatiky s lehkým chodem odolném proti 
olejům a kyselinám

• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• ideálně vhodné ke každodennímu použití v dílnách
• pevná ocelová konstrukce

160.0745 80 / 50 930,0 1380,0 230,0 213,0 75,0 45,0 106,00

Pneumaticko-hydraulický zvedák vozidel 40t / 20 t

• Hydraulický zvedák pro vozidla s max. hmotností 40 t
• velká opěrná plocha pro dobrou stabilitu
• krátká a kompaktní konstrukce
• extrémně nízká hmotnost – ideální pro použití v terénu
• ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
• dosažení maximální výšky zdvihu dvěma dodanými adaptéry
• velmi krátké provedení vhodné k přepravování
• skládací rukojeť
• celogumové pneumatiky s lehkým chodem odolném proti 
olejům a kyselinám

• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• ideálně vhodné ke každodennímu použití v dílnách
• pevná ocelová konstrukce

160.0741 40 / 20 480,0 1300,0 150,0 139,0 75,0 45,0 40,00

Pneumaticko-hydraulický zvedák vozidel 30/15 t

• hydraulický zvedák pro vozidla s max. hmotností 30 t
• velká opěrná plocha pro dobrou stabilitu
• krátká a kompaktní konstrukce
• extrémně nízká hmotnost – ideální pro použití v terénu
• ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
• dosažení maximální výšky zdvihu dvěma dodanými adaptéry
• velmi krátké provedení vhodné k přepravování
• skládací rukojeť
• celogumové pneumatiky s lehkým chodem odolném proti 
olejům a kyselinám

• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• ideálně vhodné ke každodennímu použití v dílnách
• pevná ocelová konstrukce

160.0739 30 / 15 430,0 150,0 139,0 75,0 45,0 24,00
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Hydraulický ocelový zvedák vozidel

• nízká podjížděcí výška pro moderní tvary karoserií osobních 
vozidel

• velká základová plocha pro stabilitu
• automatické odvzdušnění hydraulického systému
• ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
• možné zvedání ruční a nožní pákou
• s nožním pedálem pro překlenutí volných zdvihů
• ve spodní oblasti se zvedací pákou obalenou pěnovou 
hmotou

• kontrolované spouštění otáčením zvedací páky
• průměr opěrné desky 140–170 mm
• dobrá ovladatelnost nylonovými řiditelnými kolečky odolnými 
proti oleji a kyselinám

• ideálně vhodné ke každodennímu použití v dílnách
• pevná ocelová konstrukce

160.0703 10,0 400,0 170,0 570,0 1.560,0 160.0703-
907

170,00

dobrá ovladatelnost nylonovými řiditelnými kolečky odolnými 
proti oleji a kyselinám
ideálně vhodné ke každodennímu použití v dílnách
pevná ocelová konstrukce

Ocelová podstavná stolice s rychlým přestavením

• podstavná stolice na 4 nohách
• pevná konstrukce
• pro vozidla s vysokou hmotností
• vysoká stabilita
• nosná tyč z lité ocele
• rychlé nastavení
• dodávka v páru
• rychloupínací páka, 13stupňová
• ideálně vhodné zejména v kombinaci se zvedáky vozidel k 
zajištění a podepření

• z masivní oceli

160.0370 3,0 130,0 276,0 420,0 6,40

160.0371 6,0 205,0 382,0 600,0 1,40

Ocelová podstavná stolice s rychlopojistkou

• pevná konstrukce
• pro vozidla s vysokou hmotností
• velká stabilita díky velkým a robustním základovým destičkám
• nosná tyč z lité ocele
• rychlé nastavení
• rychloupínací páka, 13stupňová
• ideálně vhodné zejména v kombinaci se zvedáky vozidel k 
zajištění a podepření

• dodávka po kusech
• z masivní oceli
• 160.0377/160.0378 s křížovou pákou

160.0373 10 450,0 750,0 21,50

160.0374 10 650,0 1100,0 26,50

160.0377 20 420,0 660,0 26,00

160.0378 20 665,0 1170,0 29,00

160.0379 25 415,0 640,0 25,50

160.0380 25 675,0 1050,0 35,50

Podstavná stolice s ocelovým vřetenem

• plynulé nastavení vřetenem
• podstavná stolice na 3 nohách
• pevná konstrukce
• pro vozidla s vysokou hmotností
• vysoká stabilita
• skládací provedení pro úsporu místa
• ideálně vhodné zejména v kombinaci se zvedáky vozidel k 
zajištění a podepření

• z masivní oceli

160.0441 12,0 456,0 710,0 17,50

160.0442 12,0 710,0 1065,0 25,00

Ocelová podstavná stolice 10 t

• podstavná stolice na 4 nohách
• vysoká stabilita
• bezpečnostní šrouby s řetězem
• pro vozidla s vysokou hmotností
• Ideálně vhodné zejména v kombinaci se sloupovým 
zvedákem k zabezpečení břemene

• z masivní oceli

460.5540 10 720,0 1190,0 470 23,50

460.5541 12 805,0 1213,0 408 29,30

460.5545 7 1295,0 1905,0 610 65,00

460.5546 12 1295,0 1905,0 610 78,00

PŘEPRAVA PNEUMATIK
REIFTRANSP

Zvedák kol XXL

• konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
• snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
• nakládání a přepravování pneumatik a ráfků bez námahy
• vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
• 2 celogumová řiditelná kola
• s vylepšenou stabilitou a zabezpečením proti překlopení
• ideální při výměně kol nákladních vozů, autobusů a 
vysokozdvižných vozíků

• velikost kol nastavitelná ve 3 stupních
• ideální použití v obchodě s pneumatikami, opravnách 
motorových vozidel nebo spedičních společnostech

Technické údaje:
Délka nosníku kol: 220,0 mm

Užitečný zdvih: 100,0 mm

Maximální hmotnost kola: 250 kg

Uložení pneumatik: 6,5" - 22,5"

Minimální průměr kola: 600,0 mm

Maximální průměr kola: 1100,0 mm

max. upínací rozměr: 620,0 mm

Střední rozsah: 450,0 mm

Minimální rozsah: 290,0 mm

160.0250 Zvedák kol XXL 13,50

Hydraulický zvedák kol, 1 t

• Hydraulický zvedák kol s nosností 1 t
• Bezestupňové nastavení výšky 
• S řetězem k zabezpečení
• snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
• nakládání a přepravování pneumatik a ráfků bez námahy
• 3 řiditelná kolečka pro spolehlivé postavení
• ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
• pevná ocelová konstrukce

Technické údaje:
Maximální hmotnost kola: 1000 kg

Délka nosníku kol: 64,0 mm

Výška zdvihu min.: 75,0 mm

Výška zdvihu max.: 230,0 mm

460.5490 1060,0 1090,0 860,0 68,00
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SPOLEHLIVÝ PARTNER
PRO OPRAVNY UŽITKOVÝCH VOZIDEL 
NEJŠIRŠÍM SORTIMENTEM 
NÁŘADÍ NA UŽITKOVÁ VOZIDLA

ROBUSTNÍ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POUŽITÍ!
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SVĚRÁK
SCHRASTOE

Trubkový svěrák

• sklopný
• povrch ve tvaru V
• speciální nástrojářská ocel
• ideální pro práci s hydraulikou a pneumatickými trubkami

914.0010 10,0 - 60,0 1/8" - 2" 6,88

914.0011 10,0 - 89,0 1/8" - 3" 6,88

Paralelní svěrák

• s otočným talířem
• s výměnnými čelistmi
• včetně zařízení k upínání trubek
• absolutně rovnoběžné upnutí díky nastavitelnému 
centrickému vedení

• upínací čelisti s velkou výškou umožňující velké upínací 
hloubky

• velká kovadlina pro rovnání a stlačování
• indukčně tvrzené čelisti a kovadlina
• svěrák s otevíráním dopředu
• broušené čelisti, deska kovadliny a kluzné rohy
• speciální ocel

914.0004 4" 100,0 120,0 8,70

914.0005 5" 130,0 140,0 11,00

914.0006 6" 150,0 170,0 14,50

914.0008 8" 200,0 200,0 20,50

Paralelní svěrák

• se seřizovacím šroubem a upínacími čelistmi na trubky
• vykovaná zadní a přední čelist
• upínací čelisti s velkou výškou umožňující velké upínací 
hloubky

• hranolové vedení s dlouhou životností
• S upínacími šrouby na otočný talíř
• indukčně tvrzené čelisti a kovadlina
• dvojchodý Lichoběžníkový závit k rychlému otevírání a 
zavírání

• svěrák s otevíráním dopředu
• broušené čelisti, deska kovadliny a kluzné rohy
• speciální nástrojářská ocel

914.0026 100,0 125,0 70,0 140,0 320,0 12,0 5,00

914.0031 125,0 155,0 80,0 180,0 395,0 14,0 11,00

914.0036 150,0 180,0 98,0 220,0 485,0 16,0 20,00

914.0041 175,0 205,0 110,0 240,0 550,0 18,0 29,00

Otočný talíř ke svěráku

• ideální rozšíření pro svěráky KS řady 914.0027 až 914.0041
• přesné nastavení obrobku do požadované polohy pro 
obrábění

• volné otáčení v rozsahu 360° na jedné úrovni
• spolehlivá a rychlá aretace fixační páčkou 
• plochá a pevná konstrukce
• dodává se včetně upínacích šroubů pro svěrák

914.0027 914.0026 90,0 1,40

914.0032 914.0031 120,0 2,80

914.0037 914.0036 147,0 3,75

914.0042 914.0041 167,0 4,85

Paralelní svěrák s otočným talířem

• se seřizovacím šroubem a upínacími čelistmi na trubky
• vykovaná zadní a přední čelist
• upínací čelisti s velkou výškou umožňující velké upínací 
hloubky

• hranolové vedení s dlouhou životností
• S upínacími šrouby na otočný talíř
• indukčně tvrzené čelisti a kovadlina
• dvojchodý Lichoběžníkový závit k rychlému otevírání a 
zavírání

• svěrák s otevíráním dopředu
• broušené čelisti, deska kovadliny a kluzné rohy
• speciální nástrojářská ocel

914.0025 2 dílná 90,0 6,40

914.0030 2 dílná 120,0 13,80

914.0035 2 dílná 147,0 23,75

914.0040 2 dílná 167,0 33,85

Hliníkové svěrákové ochranné čelisti se strukturovaným 
povrchem

• vhodné pro všechny svěráky
• pravoúhlý a planparalelní profil
• speciální integrované magnety pro spolehlivé držení 
ochranných čelistí na svěráku

• s pevnému, šetrnému a neklouzavému sevření obrobků
• pro hrubě až středně jemně obrobené obrobky
• jemně strukturovaný profil
• hliník

914.0080 100,0 170

914.0081 120,0 210

914.0082 140,0 240

914.0083 160,0 260

914.0084 175,0 290

Hliníkové svěrákové ochranné čelisti s lichoběžníkovým 
použitím

• vhodné pro všechny svěráky
• pravoúhlý a planparalelní profil
• speciální integrované magnety pro spolehlivé držení 
ochranných čelistí na svěráku

• s pevnému, šetrnému a neklouzavému sevření obrobků
• pro obrobky různých tvarů
• pro lichoběžníkové použití
• hliník

914.0085 100,0 145

914.0086 120,0 187

914.0087 140,0 210

914.0088 160,0 226

914.0089 175,0 248

Hliníkové svěrákové ochranné čelisti s gumovým 
obložením

• vhodné pro všechny svěráky
• pravoúhlý a planparalelní profil
• speciální integrované magnety pro spolehlivé držení 
ochranných čelistí na svěráku

• s pevnému, šetrnému a neklouzavému sevření obrobků
• na tenkostěnné dřevěné a umělohmotné díly
• hladký profil
• hliník/pryž

914.0090 100,0 163

914.0091 120,0 207

914.0092 140,0 224

914.0093 140,0 204

914.0094 175,0 276

SERVISNÍ VOZÍKY
SERWA

ECOline Dílenský servisní vozík

• pevná konstrukce z ocelového plechu
• snadné pojíždění i při vysokém zatížení
• zvýšená hrana na všech úrovních
• vnitřní rozměr dna 565 x 395 mm
• boční rukojeť
• se 2 kolečky s Ø 100 mm
• se 2 řiditelnými kolečky s Ø 100 mm s brzdou pojezdu a 
otáčení

• vysoká stabilita

Technické údaje:
Celková nosnost: 150 kg

Průměr kola: 100 mm

890.0001 850,0 680,0 425,0 12,60
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Dílenský servisní vozík

• extra pevné plastové provedení
• bez šroubů – snadné sestavení
• vzdálenost mezi policemi 30 cm
• dvě madla
• se 2 řiditelnými kolečky s rozměrem 100 mm
• se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
• vysoká stabilita
• nízká vlastní hmotnost
• sloupky z eloxovaného hliníku

Technické údaje:
Celková nosnost: 200 kg

Průměr kola: 100 mm

800.0020 1010,0 860,0 480,0 12,10

Dílenský servisní vozík s obložením

• extra pevné plastové provedení
• s obložením
• bez šroubů – snadné sestavení
• vzdálenost mezi policemi 30 cm
• dvě madla
• se 2 řiditelnými kolečky s rozměrem 100 mm
• se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
• vysoká stabilita
• nízká vlastní hmotnost
• sloupky z eloxovaného hliníku

Technické údaje:
Celková nosnost: 200 kg

Průměr kola: 100 mm

800.0021 1010,0 860,0 480,0 12,10

Dílenský servisní vozík se 2 zásuvkami

• extra pevné plastové provedení
• bez šroubů – snadné sestavení
• dvě vodicí lišty pro zásuvky s kuličkovými ložisky
• dvě madla
• se 2 řiditelnými kolečky s rozměrem 100 mm
• se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
• vysoká stabilita
• nízká vlastní hmotnost
• sloupky z eloxovaného hliníku

Technické údaje:
Celková nosnost: 200 kg

Průměr kola: 100 mm

800.0030 1010,0 860,0 480,0 14,20

Dílenský servisní vozík se 2 zásuvkami a obložením

• extra pevné plastové provedení
• bez šroubů – snadné sestavení
• dvě vodicí lišty pro zásuvky s kuličkovými ložisky
• dvě madla
• se 2 řiditelnými kolečky s rozměrem 100 mm
• se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
• vysoká stabilita
• nízká vlastní hmotnost
• sloupky z eloxovaného hliníku

Technické údaje:
Celková nosnost: 200 kg

Průměr kola: 100 mm

800.0031 1010,0 860,0 480,0 15,00

Servisní vozíky

• Ideálně vhodné jako mobilní PC stanice pro kontrolu 
výfukových plynů nebo jako úložný či pohotovostní vozík pro 
diagnostickou techniku

• vhodné také pro použití u zákazníků
• pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 
mm - odolnost proti kroucení

• vysoká stabilita
• zamykatelná dvířka
• různé otvory k protažení připojovacích kabelů přístrojové 
techniky

• vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
• zásuvka s výsuvem
• zaoblené boční hrany vpředu
• kloubové závěsy a vložky zámku uvnitř
• 2 police s univerzálním nastavením výšky
• se 4 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
• elektrostatická povrchová úprava

Technické údaje:
Vnitřní rozměr zásuvky: 300 x 450 x 55 mm

Celková nosnost: 150 kg

Zatížení každé zásuvky: 25 kg

865.0020 1155,0 500,0 500,0 47,00

Technické údaje:

PLOŠINOVÉ VOZÍKY
PLAFOWA

Plošinový vozík na pneumatiky

• pevná konstrukce z ocelového plechu
• na pevno připevnitelné madlo z ocelové trubky
• sklápěcí madlo s rychlouvolňovacím zařízením bez použití 
nářadí

• minimální rozměry při složení
• souvislá gumová hrana chrání vozík a okolí před poškozením
• 4 kolečka s kuličkovými ložisky, z toho 2 řiditelná
• odkládací plocha s plastovým povrchem

Technické údaje:
Průměr kola: 100 mm

Celková nosnost: 150 kg

800.0015 480,0 740,0 810,0 9,20

Technické údaje:
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Hydraulický odkládací stolek, pojízdný, 450 kg

• Pevný rám a nůžky ze svařené profilové oceli
• Ideální pro odstavení a přepravu těžkých dílů vozidel
• Ergonomická práce šetrná k vašim zádům díky zvednutí 
plošiny hydraulickou nožní pumpou

• Plynule regulovatelný vypouštěcí ventil s citlivým ručním 
spouštěním

• Dvě řiditelná kolečka s aretací pro spolehlivé zajištění v místě 
použití

• Dvě pevná kolečka

Technické údaje:
Ložná plocha: D 850 x Š 500 mm

460.5525 450,0 280,0 860,0 880,0 945 76,00

DÍLENSKÉ PRACOVNÍ STOLY
WERBA

Pojízdný pracovní stůl MODULO

• velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou 
plechu 0,75 mm - odolnost proti kroucení

• Mimořádně velká stabilita
• Dvojitý zámek zásuvek pro zamezení otevření neoprávněnou 
osobou

• centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
• vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
• zásuvky se 110% vytažením
• Pracovní deska z bukového dřeva 25 mm
• s kovovou rukojetí na straně
• se 2 kolečky s Ø 125 mm
• se 2 řiditelnými kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a 
otáčení

• průchozí upínací lišty
• elektrostatická povrchová úprava

Technické údaje:
Celková nosnost: 450,0 kg

Zatížení každé zásuvky: 80,0 kg

899.0004 900,0 1200,0 600,0 125,00

PLOŠINY
LAUBA

Bezpečnostní hliníková plošina

• neklouzavý profil na povrchu plošiny
• profil z rýhovaného plechu na schodech
• bez rizika převrácení díky na šikmo postaveným opěrných 
nohám

• nástup z obou stran
• s velkou plošinou pro bezpečnou práci
• s bezpečnostními pojistkami
• traverzy a schody z hliníku
• sklápěcí provedení pro úsporu místa při skladování
• umělohmotné hrany na nohách pro ochranu plošiny a podlahy
• jistý postoj pro lepší práci
• vhodné pro montáž čelních skel, práce v motorovém prostoru, 
práce v oblasti střechy, práce na nákladních automobilech, 
atd.

• univerzální použití při práci na vysokých vozidlech, jako jsou 
obytné automobily, dodávky, nákladní vozidla, autobusy a 
zemědělské stroje

• masivní hliníková konstrukce

Technické údaje:
Rozměry pochozí dráhy: 1000 x 300 mm

Celková nosnost: 150 kg

800.0960 1345,0 405,0 480,0 7,30

Bezpečnostní montážní stolička

• bez rizika převrácení díky na šikmo postaveným opěrných 
nohám

• protiskluzový, pozinkovaný mřížkový rošt přinýtovaný k rámu
• stupátka podle normy DIN 50976
• masivní konstrukce z trubkové ocele odolná proti kroucení
• základní rám s plastovým pláštěm
• umělohmotné hrany na nohách pro ochranu plošiny a podlahy
• vhodné např. pro montáž čelních skel, práce v motorovém 
prostoru, práce v oblasti střechy, práce na nákladních 
automobilech

• univerzální použití při práci na vysokých vozidlech, jako jsou 
obytné automobily, dodávky, nákladní vozidla, autobusy a 
zemědělské stroje

Technické údaje:
Výška 2. stupně: 450,0 mm

Základová plocha: 690 x 620 mm

Mřížkový rošt: 590 x 290 mm

Celková nosnost: 300 kg

450.0960 Bezpečnostní montážní stolička 14,00

Univerzální jámový můstek – v jedné rovině, včetně 
bezpečnostního zábradlí

• Vhodné pro inspekční jámy bez kolejnicového vedení
• S bezpečnostním třmenem
• Neklouzavý mřížový rošt
• Všechny díly potaženy umělou hmotou v signalizačních 
barvách

• Nezbytné podle bezpečnostních předpisů německého 
profesního sdružení BGR 157, 5.6 ( 5.6.5 )

460.5670 2 dílná 400 870,0 1150,0 45,00

Balení osahuje:

460.5671 Jámový můstek, v jedné rovině, 870–1 150 mm 32,60

460.5672 Bezpečnostní zábradlí, 1100x910 mm 12,40

Univerzální jámový můstek včetně bezpečnostního 
zábradlí

• Vhodné pro inspekční jámy s kolejnicovým vedením
• S bezpečnostním třmenem
• Neklouzavý mřížový rošt
• Všechny díly potaženy umělou hmotou v signalizačních 
barvách

• Nezbytné podle bezpečnostních předpisů německého 
profesního sdružení BGR 157, 5.6 ( 5.6.5 )

460.5675 2 dílná 400 870,0 1150,0 45,00

Balení osahuje:

460.5676 Jámový můstek, 870–1 150 mm 32,60

460.5672 Bezpečnostní zábradlí, 1100x910 mm 12,40
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ODKLÁDACÍ STOLEK
ABLATI

Odkládací stůl na skla s pryžovými přísavkami

• ideálně vhodné k odložení čelních skel při demontáži nebo 
nanášení lepicího materiálu, atd. 

• Čtyři pohyblivé gumové přísavky pro spolehlivé přidržení 
čelního skla v poloze a ochranu před poškrábáním

• vícenásobně nastavitelná šířka
• pro okenní tabule téměř všech velikostí
• sklápěcí provedení – úspora místa při skladování
• robustní konstrukce
• Maximální zatížení 50 kg s gumovou přísavkou
• Maximální zatížení 300 kg bez gumové přísavky
• z pozinkované ocelové trubky

Technické údaje:
max. zatížení: 50 kg

140.2225 1030,0 50,0 1040,0 8,40

Univerzální odkládací stůl

• ideálně vhodné k odložení čelních skel při demontáži nebo 
nanášení lepicího materiálu, atd. 

• odkládací trubka s polstrováním odolným proti sklouznutí pro 
optimální přidržení a ochranu proti poškrábání

• vícenásobně nastavitelná šířka
• pro okenní tabule téměř všech velikostí
• sklápěcí provedení – úspora místa při skladování
• robustní konstrukce
• max. zatížitelnost 80 kg
• z pozinkované ocelové trubky

Technické údaje:
max. zatížení: 80 kg

140.2226 1030,0 900,0 940,0 140.2226-1 6,60

Univerzální odkládací stoly na skla s kolečky

• ideálně vhodné k odložení čelních skel při demontáži nebo 
nanášení lepicího materiálu, atd. 

• odkládací trubka s polstrováním odolným proti sklouznutí pro 
optimální přidržení a ochranu proti poškrábání

• pro čelní skla téměř všech velikostí
• sklápěcí provedení – úspora místa při skladování
• se 4 pevnými řiditelnými kolečky, 2 kolečka s parkovací 
brzdou

• snadná manipulace
• max. zatížení 100 kg
• robustní konstrukce z ocelových trubek

Technické údaje:
max. zatížení: 100 kg

140.2227 900,0 760,0 930,0 140.2228 8,00

Univerzální teleskopický vozík k víceúčelovému použití, 
s kolečky

• ideálně vhodné pro údržbu karoserií, pro lakování nebo k 
odložení čelních skel při demontáži nebo nanášení lepicího 
materiálu, atd.

• odkládací trubka s polstrováním odolným proti sklouznutí pro 
optimální přidržení a ochranu proti poškrábání

• všestranný pomocník – univerzální použití díky plynule 
nastavitelné šířce a výšce s aretací

• pro čelní skla téměř všech velikostí
• další možná využití: pracovní stůl nebo přeprava dílů
• zasouvací provedení – úspora místa při skladování
• se 4 pevnými kolečky – 2 z toho s ruční brzdou
• snadná manipulace
• max. zatížení 100 kg
• robustní konstrukce z čtyřhranných trubek

Technické údaje:
max. zatížení: 100 kg

500.8100 1320,0 257,0 1380,0 845,0 1320,0 23,50

VYBAVENÍ PRO LAKOVÁNÍ
LACKBED

Jednorázový barevný filtr

• ideální k zachycení nečistot v laku
• papírový filtr s filtrační vložkou z nylonu
• optimální k jemnému čištění

500.8062 125 250 1,50

500.8061 190 250 1,50

Jednorázová kádinka na míchání barev s uzávěrem

• jednorázová kádinka na míchání barev k namíchání laků 
všech druhů

• umělá hmota odolná proti rozpouštědlům
• uzávěr pro optimální uskladnění
• se stupnicí
• vhodné také pro laky na vodní bázi

500.8056 Polypropylen průhledné 0,4 25 0,42

500.8057 Polypropylen průhledné 0,65 25 0,62

500.8058 Polypropylen průhledné 1,3 25 1,10

500.8059 Polypropylen průhledné 2,24 25 1,70

Jednorázový ochranný oděv

• univerzální použití, například při lakování
• prodyšné
• kapuce se stahováním na gumu
• guma v oblasti paží, dolních končetin a pasu
• zip se zakrytím

500.8006 S bílá 1 220

500.8007 M bílá 1 220

500.8008 L bílá 1 220

500.8009 XL bílá 1 220

500.8076 XXL bílá 1 220
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LAKOVACÍ STOJANY
LACKSTAE

Vozík na papírové role, 2 úrovně

• ideálně vhodné k zakrytí před lakováním
• mobilní dávkovač papíru na 2 úrovních na celkem 2 
papírových rolí

• vhodné na krycí papír a krycí fólii o max. velikosti 45 cm
• s nastavitelnými přítlačnými válečky na lepicí pásku
• včetně držáku na pistoli na boku
• bezproblémové a rovné oddělení při použití ostrého nože
• praktické odkládací přihrádky
• dvě pevná kolečka
• Včetně madel pro snadné posunování
• robustní konstrukce z ocelových trubek

140.2382 920,0 660,0 600,0 11,00

Vozík na papírové role, 4 úrovně

• ideálně vhodné k zakrytí před lakováním
• mobilní dávkovač papíru na 4 úrovních na celkem 4 
papírových rolí

• vhodné na krycí papír a krycí fólii o max. velikosti 45 cm
• dvě úrovně – max. 30 cm, dvě úrovně – max. 45 cm
• s nastavitelnými přítlačnými válečky na lepicí pásku
• bezproblémové a rovné oddělení při použití ostrého nože
• dvě pevná kolečka
• včetně madla pro snadnou manipulaci v dílně
• robustní konstrukce z ocelových trubek

140.2383 580,0 560,0 1080,0 11,00

Vozík na papírové role, 3 úrovně

• ideálně vhodné k zakrytí před lakováním
• mobilní dávkovač papíru na 4 úrovních na celkem 6 
papírových rolí

• vhodné na krycí papír a krycí fólii o max. velikosti 90 cm
• s nastavitelnými přítlačnými válečky na lepicí pásku
• jednoduchá výměna papírových rolí
• vícestupňové nastavení pro různé délky
• včetně držáku na pistoli na obou stranách
• čtyři pevná, řiditelná kolečka
• Včetně madla pro snadné posunování
• robustní konstrukce z ocelových trubek

140.2350 1130,0 1240,0 540,0 29,00

VOZÍKY S MŘÍŽÍ
GITTBXTRAWAG

Vozík s mříží

• K univerzálnímu použití
• čtyři pevná řiditelná kola
• max. zatížení 80 kg
• robustní konstrukce z ocelových trubek

Technické údaje:
Celková nosnost: 80 kg

160.0260 1965,0 900,0 600,0 40,86

DVOUKOLÁKY
TRAPOKA

Dopravní stohovací vozík s pneumatikami

• konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
• snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
• snadné nakládání a přepravování balíků, kartonů a všech 
dalších předmětů

• vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
• velmi široká ložná plocha
• se 2 pevnými pojezdovými koly s pneumatikami
• s bezpečnostními madly a protiskluzovými patkami
• ideální použití v průmyslu a v řemeslné práci

Technické údaje:
Velikost Pneumatiky : Ø 260 x 85 mm

Rozměr ložné plochy: Š 400 x H 170 mm

160.0225 250,0 kg 430,0 550,0 1100,0 10,00

Dopravní stohovací vozík s celogumovým obutím

• konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
• snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
• snadné nakládání a přepravování balíků, kartonů a všech 
dalších předmětů

• vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
• vybaveno 2 celogumovými kolečky
• s bezpečnostními madly a protiskluzovými patkami
• ideální použití v průmyslu a v řemeslné práci

Technické údaje:
Velikost Pneumatiky : Ø 255 x 46 mm

Rozměr ložné plochy: Š 400 x H 170 mm

160.0228 250,0 kg 430,0 560,0 1100,0 17,00
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Dopravní stohovací vozík s pneumatikami

• konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
• snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
• snadné nakládání a přepravování balíků, kartonů a všech 
dalších předmětů

• vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
• se sklápěcí ložnou plochou
• se 2 pevnými pojezdovými koly s pneumatikami
• s bezpečnostními madly a protiskluzovými patkami
• ideální použití v průmyslu a v řemeslné práci

Technické údaje:
Velikost Pneumatiky : Ø 260 x 85 mm

Rozměr ložné plochy: Š 400 x H 170 mm

Ložná plocha: Š 330 x H 520 mm

160.0226 250,0 kg 775,0 550,0 1100,0 10,00

Dopravní vozík s celogumovým obutím

• konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
• snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
• snadné nakládání a přepravování balíků, kartonů a všech 
dalších předmětů

• vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
• s vyklápěcí ložnou plochou
• vybaveno 2 celogumovými kolečky
• s bezpečnostními madly a protiskluzovými patkami
• ideální použití v průmyslu a v řemeslné práci

Technické údaje:
Velikost Pneumatiky : Ø 255 x 46 mm

Rozměr ložné plochy: Š 400 x H 170 mm

Ložná plocha: Š 330 x H 520 mm

160.0229 250,0 kg 775,0 560,0 1100,0 19,00

Vozík s celogumovým obutím v tříhvězdicovém 
uspořádání pro překonávání schodů

• konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
• snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
• snadné nakládání a přepravování balíků, kartonů a všech 
dalších předmětů

• vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
• se sklápěcí ložnou plochou
• bezproblémové překonávání schodů
• s celogumovými koly v tříhvězdicovém uspořádání
• ideální použití v průmyslu a v řemeslné práci

Technické údaje:
Velikost Pneumatiky : Ø 160 x 30 mm

Rozměr ložné plochy: Š 400 x H 170 mm

Ložná plocha: Š 330 x H 520 mm

160.0227 250,0 kg 900,0 610,0 1285,0 15,00

Dopravní vozík na sudy

• konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
• s pneumatikami
• snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
• vhodné na všechny sudy s objemem 200 l (GGVS,UNO)
• s držákem okraje sudu pro spolehlivé přidržení
• výškové nastavení pro spolehlivou přepravu sudů jiných 
velikostí

Technické údaje:
Velikost Pneumatiky : Ø 260 x 85 mm

160.0223 250,0 kg 700,0 1600,0 13,40

Vozík na lahve

• konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
• ideálně vhodné k naložení lahví dusíku 10 l
• s pojistným řetězem pro přepravu
• včetně uchycení pro hadici
• integrovaná odkládací skříňka na příslušenství
• pevné celopryžové pneumatiky
• snadná a jistá manipulace
• speciální nástrojářská ocel

160.0247 275,0 305,0 1170,0 4,46

Zvedák kol XXL

• konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
• snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
• nakládání a přepravování pneumatik a ráfků bez námahy
• vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
• 2 celogumová řiditelná kola
• s vylepšenou stabilitou a zabezpečením proti překlopení
• ideální při výměně kol nákladních vozů, autobusů a 
vysokozdvižných vozíků

• velikost kol nastavitelná ve 3 stupních
• ideální použití v obchodě s pneumatikami, opravnách 
motorových vozidel nebo spedičních společnostech

Technické údaje:
Délka nosníku kol: 220,0 mm

Užitečný zdvih: 100,0 mm

Maximální hmotnost kola: 250 kg

Uložení pneumatik: 6,5" - 22,5"

Minimální průměr kola: 600,0 mm

Maximální průměr kola: 1100,0 mm

max. upínací rozměr: 620,0 mm

Střední rozsah: 450,0 mm

Minimální rozsah: 290,0 mm

160.0250 Zvedák kol XXL 13,50
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Hydraulický zvedák kol, 1 t

• Hydraulický zvedák kol s nosností 1 t
• Bezestupňové nastavení výšky 
• S řetězem k zabezpečení
• snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
• nakládání a přepravování pneumatik a ráfků bez námahy
• 3 řiditelná kolečka pro spolehlivé postavení
• ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
• pevná ocelová konstrukce

Technické údaje:
Délka nosníku kol: 64,0 mm

Výška zdvihu min.: 75,0 mm

Výška zdvihu max.: 230,0 mm

460.5490 1060,0 1090,0 860,0 68,00

VĚŠÁKY NA KLÍČE
SCHLANH

Přívěsek na klíče, prázdný

• ideální k označení automobilových klíčů
• prázdné místo na popisek
• jednoduché popsání popisovačem
• z pevného PVC
• zavírání na pásek s opakovaným použitím

500.8018 500 420

Přívěsek na klíče s poutkem

• ideální k označení automobilových klíčů
• linkované místo na popisek
• jednoduché popsání popisovačem
• z pevného PVC
• zavírání na pásek s opakovaným použitím

500.8093 500 1,00

500.8094 500 1,00

500.8019 500 1,00

Souprava přívěsků na klíče

• optimální souprava do dílny pro snadnou orientaci zákazníků 
a vozidel

• 1x závěsný štítek s poutkem, 1x pořadový lístek pro 
zákazníka, 1x závěsný štítek se zrcátkem a 1x nálepka pro 
objednávkovou knihu

• číslování od 1–300
• z pevného PVC
• velká úspora času při vyhledávání vozidel

500.8017 300 1,20

500.8016 300 1,20

500.8015 300 1,20

ZAKÁZKOVÉ POUZDRO
AUFTRATA

Dílenské zakázkové pouzdro DIN A4 s pouzdrem na klíče

• z průhledné fólie s ochranou proti natržení
• kvalitní zpracování, čisté a uzavřené uschování všech 
pracovních dokumentů

• pouzdro na klíče a technické průkazy se suchým zipem
• přední strana z průhledné fólie pro čitelnost pracovního 
dokumentu bez nutnosti jeho vyjmutí

• zesílenou zadní stranu lze zároveň použít jako podložku pro 
psaní

• pevné provedení se šňůrkou k zavěšení, slouží také jako 
podložka pro psaní

500.8095 340,0 240,0 190

500.8096 340,0 240,0 190

500.8097 340,0 240,0 190

500.8098 340,0 240,0 190

500.8099 340,0 240,0 190

OCHRANNÉ KRYTY NA SEDADLA A VOZIDLA
SIUFZSCHO

Otočná rukojeť na obalovací fólii na volanty

• na obalovací fólie na volanty
• snadná manipulace
• robustní umělá hmota PP

500.8023 260,0 60

500.8024 260,0 60

Obalovací fólie na volanty, transparentní

• vhodné k obalení volantu
• vhodné pro volanty všech velikostí
• brání znečištění volantu
• snadné použití

500.8089 15 150,00 40 12,80

Jednorázová rohož

• vhodné k zakrytí prostoru na nohy
• ideální ke zkušebním jízdám a pobyt v dílně
• odolné proti sklouznutí
• zamezení zanesení originálních rohoží
• materiál: 70 g/m² papír a 10 g/m² PE 

500.8086 380,0 500,0 500 5,00
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Souprava interiérových potahů, 5v1

• optimální ochrana interiéru vozidla zákazníka
• jednoduchá manipulace a dobré přizpůsobení stažením na 
gumu

• pětidílná souprava zabalená v praktickém PE sáčku
• ochrana prostoru pro nohy z pevného materiálu s povrstvením
• ochrana sedadel, volantu, řadicí páky a páky ruční brzdy z 
pevné jednorázové fólie

500.8115 100 5,45

Ochranný kryt na vozidla s všitými magnety

• vrchní a spodní strana z pevného nylonu
• skvělé magnetické přilnutí ke karosářským plechům
• ideální k ochraně blatníků
• také jako odkládací prostor pro nářadí, například vhodné při 
opravách okenních tabulí

500.8050 1070,0 600,0 900

Ochranný kryt na vozidla s protiskluzovou rohoží

• vrchní strana z pevného nylonu
• spodní strana z obzvláště drsné protiskluzové rohože
• skvělé přilnutí ke karosářským plechům
• ideální k ochraně blatníků
• také jako odkládací prostor pro nářadí, například vhodné při 
opravách okenních tabulí

500.8055 900,0 500,0 0,31

500.8060 1200,0 500,0 2,05

OCHRANNÉ ROHOŽE NA KOLENA A PRO LEŽENÍ
KNULIESHTZMAT

Ochranná rohož

• Garance zdravě prováděné práce na rovném povrchu
• odolnost proti vlhkosti a nečistotám
• pracovní oděv a kolena zůstávají suchá, čistá a bez 
prochladnutí

• izolace třívložkovým měkkým materiálem
• s integrovaným madlem
• odolnost proti benzinu a oleji

500.8040 480,0 320,0 36,0 200

500.8045 1150,0 550,0 36,0 760

Ochranná rohož, s rukojetí pro přenášení

• Garance zdravě prováděné práce na rovném povrchu
• odolnost proti vlhkosti a nečistotám
• pracovní oděv a kolena zůstávají suchá, čistá a bez 
prochladnutí

• izolační
• skládací
• s integrovaným madlem  
• odolnost proti benzinu a oleji

500.8002 1022,0 440,0 40,0 1,05

LEHÁTKA/STOLIČKY
LIHO

Pojízdná stolička

• robustní pojízdná stolička
• s odkládací plochou k odkládání nářadí a menších dílů
• omývatelný polstrovaný potah
• Čtyři řiditelná kolečka z polyvinylchloridu s kuličkovými ložisky
• maximální zatížení 90 kg
• pevná ocelová konstrukce z čtyřhranných trubek

500.8020 440,0 360,0 360,0 4,00

Pojízdná stolička s nastavením výšky

• robustní pojízdná stolička
• s odkládací plochou k odkládání nářadí a menších dílů
• omývatelný polstrovaný potah
• hydraulické nastavení výšky
• Pět řiditelných koleček z polyvinylchloridu s kuličkovými 
ložisky

• maximální zatížení 90 kg
• pevná kovová konstrukce

500.8030 370,0 400,0 540,0 7,30

Pojízdná stolička s nastavením výšky

• robustní pojízdná stolička
• s odkládací plochou k odkládání nářadí a menších dílů
• omývatelný polstrovaný potah
• hydraulické nastavení výšky
• mimořádně pevná, celopryžová řiditelná kolečka s kuličkovými 
ložisky

• maximální zatížení 135 kg
• pevná kovová konstrukce

Technické údaje:
Počet řiditelných koleček: 5

Typ pneumatiky: Pryž

Celková nosnost: 135 kg

500.8004 500.8004-R001P 7,80

Technické údaje:

Pojízdné lehátko

• polstrovaná opěrka hlavy
• s vytvarovanými oblastmi pro paže pro maximální volný pohyb
• včetně bočních odkládacích ploch na nářadí
• Šest řiditelných koleček z polyvinylchloridu s kuličkovými 
ložisky

• snadné čištění
• maximální zatížení 120 kg
• masivní umělohmotná konstrukce

500.8090 1030,0 480,0 115,0 5,00
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Pojízdné lehátko

• k práci vleže
• polstrované provedení pro práci s minimální únavou
• omývatelný polstrovaný potah
• Nízká konstrukční výška pro příjemnou práci
• mimořádně pevná, celopryžová řiditelná kolečka s kuličkovými 
ložisky

• kovový rám s černým práškovým nástřikem
• maximální zatížení 180 kg

500.8003 1160,0 540,0 120,0 500.8003-R001P 10,50

Lehátko a sklápěcí sedadlo, pojízdné

• vhodné k ležení i sezení
• s bezpečnostní zarážkou proti neúmyslnému sklopení
• polstrované provedení pro práci s minimální únavou
• možnost odkládání nářadí do nožního dílu
• omývatelný polstrovaný potah
• Nízká konstrukční výška pro příjemnou práci
• s nastavitelnou opěrkou hlavy
• Sedm řiditelných koleček z polyvinylchloridu s kuličkovými 
ložisky

• kovový rám s černým práškovým nástřikem

500.8000 1200,0 430,0 145,0 12,40

Lehátko a sklápěcí sedadlo, pojízdné

• vhodné k ležení i sezení
• s bezpečnostní zarážkou proti neúmyslnému sklopení
• polstrované provedení pro práci s minimální únavou
• omývatelný polstrovaný potah
• Nízká konstrukční výška pro příjemnou práci
• Šest řiditelných koleček z polyvinylchloridu s kuličkovými 
ložisky

• kovový rám s černým práškovým nástřikem

500.8011 1040,0 490,0 85,0 9,50

KLÍNY PRO ZAJIŠTĚNÍ KOL
UNTERLEGKEILE

Podložný klín (dvojice)

• K zabezpečení užitkových vozidel a přívěsů proti 
samovolnému rozjetí

• optimální neklouzavost
• bez deformací
• dodávka v páru
• Těžké provedení
• Z robustní oceli

460.5535 326,0 204,0 161,0 4,80

Podložný klín (dvojice)

• k zabezpečení velkých vozidel a nákladu
• optimální neklouzavost
• perforované kontaktní plochy
• bez deformací
• dodávka v páru
• Těžké provedení
• z robustního plechu

160.0381 230,0 220,0 125,0 700

PODPĚRKY A NAJÍŽDĚCÍ RAMPY
UNSTUAUFF

Ocelová podstavná stolice s rychlým přestavením

• podstavná stolice na 4 nohách
• pevná konstrukce
• pro vozidla s vysokou hmotností
• vysoká stabilita
• nosná tyč z lité ocele
• rychlé nastavení
• dodávka v páru
• rychloupínací páka, 13stupňová
• ideálně vhodné zejména v kombinaci se zvedáky vozidel k 
zajištění a podepření

• z masivní oceli

160.0370 3,0 130,0 276,0 420,0 6,40

160.0371 6,0 205,0 382,0 600,0 1,40

Ocelová podstavná stolice s rychlopojistkou

• pevná konstrukce
• pro vozidla s vysokou hmotností
• velká stabilita díky velkým a robustním základovým destičkám
• nosná tyč z lité ocele
• rychlé nastavení
• rychloupínací páka, 13stupňová
• ideálně vhodné zejména v kombinaci se zvedáky vozidel k 
zajištění a podepření

• dodávka po kusech
• z masivní oceli
• 160.0377/160.0378 s křížovou pákou

160.0373 10 450,0 750,0 21,50

160.0374 10 650,0 1100,0 26,50

160.0377 20 420,0 660,0 26,00

160.0378 20 665,0 1170,0 29,00

160.0379 25 415,0 640,0 25,50

160.0380 25 675,0 1050,0 35,50

Podstavná stolice s ocelovým vřetenem

• plynulé nastavení vřetenem
• podstavná stolice na 3 nohách
• pevná konstrukce
• pro vozidla s vysokou hmotností
• vysoká stabilita
• skládací provedení pro úsporu místa
• ideálně vhodné zejména v kombinaci se zvedáky vozidel k 
zajištění a podepření

• z masivní oceli

160.0441 12,0 456,0 710,0 17,50

160.0442 12,0 710,0 1065,0 25,00
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Ocelová podstavná stolice 10 t

• podstavná stolice na 4 nohách
• vysoká stabilita
• bezpečnostní šrouby s řetězem
• pro vozidla s vysokou hmotností
• Ideálně vhodné zejména v kombinaci se sloupovým 
zvedákem k zabezpečení břemene

• z masivní oceli

460.5540 10 720,0 1190,0 470 23,50

Ocelová podstavná stolice 12 t

• podstavná stolice na 4 nohách
• vysoká stabilita
• se 2 kolečky
• bezpečnostní šrouby s řetězem
• pro vozidla s vysokou hmotností
• Ideálně vhodné zejména v kombinaci se sloupovým 
zvedákem k zabezpečení břemene

• z masivní oceli

460.5541 12 805,0 1213,0 408 29,30

Ocelová podstavná stolice 7 t

• podstavná stolice na 3 nohách
• vysoká stabilita
• Se 3 řiditelnými kolečky
• bezpečnostní šrouby s řetězem
• pro vozidla s vysokou hmotností
• Ideálně vhodné zejména v kombinaci se sloupovým 
zvedákem k zabezpečení břemene

• z masivní oceli

460.5545 7 1295,0 1905,0 610 65,00

Ocelová podstavná stolice 12 t

• podstavná stolice na 3 nohách
• vysoká stabilita
• Se 3 řiditelnými kolečky
• bezpečnostní šrouby s řetězem
• pro vozidla s vysokou hmotností
• Ideálně vhodné zejména v kombinaci se sloupovým 
zvedákem k zabezpečení břemene

• z masivní oceli

460.5546 12 1295,0 1905,0 610 78,00

ZVEDACÍ TECHNIKA
HETECH

Hydraulický bombový zvedák vozidel, 2 - 50 t

• s bezpečnostním ventilem proti přetížení
• s teleskopickou pístní tyčí
• přídavná násada k prodloužení (neplatí pro provedení 30 a 
50 t)

• sestavitelná ramena páky
• pro vozidla s vysokou hmotností
• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• vysoká stabilita
• ideálně vhodné v kombinaci se zvedáky vozidel k zajištění a 
podepření břemene

• masivní ocelová konstrukce

160.0350 2,0 181,0 345,0 116,0 48,0 88 x 92 2,90

160.0351 3,0 194,0 372,0 118,0 60,0 92 x 100 3,80

160.0352 5,0 216,0 413,0 127,0 70,0 96 x 112 5,10

160.0354 10,0 230,0 460,0 150,0 80,0 110 x 127 7,10

160.0356 15,0 230,0 460,0 150,0 80,0 113 x 136 9,30

160.0358 20,0 242,0 452,0 150,0 60,0 144 x 155 11,90

160.0359 30,0 285,0 465,0 180,0  - 190 x 155 21,70

160.0360 50,0 300,0 480,0 180,0  - 218 x 176 30,70

160.0349 100,0 335,0 515,0 180,0  - 240 x 260 35,50

Zvedák na vysokozdvižné vozíky, hydraulický, 4 - 5 t

• vyvinuto speciálně pro vysokozdvižné vozíky, zemědělská a 
průmyslová vozidla

• kombinovaný zvedák s překrývajícími se výškami zdvihu
• kapacita nůžek 4 tuny, kapacita válce 5 tun
• ocelová kolečka

160.0716 5,0 365,0 75,0 440,0 700,0 44,00

Zvedáky vozidel s velkou nosností/zvedáky hřebenového 
řízení s ráčnou s dlouhou rukojetí, 2 t

• Se zdvihacím výkonem od 130 mm do 300 mm max. 2,0 t
• Se zdvihacím výkonem od 300 mm do 500 mm max. 1,6 t
• Se zdvihacím výkonem od 500 mm do 1 070 mm max. 0,5 t
• Ke každodennímu použití v oblasti motorových vozidel, 
užitkových vozidel a zemědělských strojů

• Vhodné také k vykládce vozidel, přemístění těžkých předmětů 
a odstranění pařezů

460.5705 2,0 915,0 130,0 1060,0 1220,0 13,85
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Hydraulický ocelový zvedák vozidel 10 t

• nízká podjížděcí výška pro moderní tvary karoserií osobních 
vozidel

• velká základová plocha pro stabilitu
• automatické odvzdušnění hydraulického systému
• ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
• možné zvedání ruční a nožní pákou
• s nožním pedálem pro překlenutí volných zdvihů
• ve spodní oblasti se zvedací pákou obalenou pěnovou 
hmotou

• kontrolované spouštění otáčením zvedací páky
• průměr opěrné desky 140–170 mm
• dobrá ovladatelnost nylonovými řiditelnými kolečky odolnými 
proti oleji a kyselinám

• ideálně vhodné ke každodennímu použití v dílnách
• pevná ocelová konstrukce

160.0703 10,0 400,0 170,0 570,0 1.560,0 160.0703-
907

170,00

Pneumaticko-hydraulický zvedák vozidel 30/15 t

• hydraulický zvedák pro vozidla s max. hmotností 30 t
• velká opěrná plocha pro dobrou stabilitu
• krátká a kompaktní konstrukce
• extrémně nízká hmotnost – ideální pro použití v terénu
• ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
• dosažení maximální výšky zdvihu dvěma dodanými adaptéry
• velmi krátké provedení vhodné k přepravování
• skládací rukojeť
• celogumové pneumatiky s lehkým chodem odolném proti 
olejům a kyselinám

• možné použití v omezených prostorových podmínkách
• ideálně vhodné ke každodennímu použití v dílnách
• pevná ocelová konstrukce

160.0739 30 / 15 430,0 150,0 139,0 75,0 45,0 24,00

Hydraulický zvedák převodovek

• ideální k montáži a demontáži motorů, převodovek, spojek, 
atd.

• zvednutí hydraulickou nožní pumpou bez komplikací
• plynulá regulace pro přesné nastavení do požadované polohy
• pomalé spouštění břemene ručním kolečkem
• včetně bezpečnostního ventilu při přetížení
• integrované bezpečnostní řízení
• velká stabilita díky širokému podvozku
• dobrá manévrovatelnost díky čtyřem nylonových řiditelným 
kolečkům odolným proti olejům a kyselinám

• mimořádně velký rozsah zvedání
• široký podvozek pro větší stabilitu a ovladatelnost pod 
zatížením

• robustní konstrukce

160.0327 300 1200,0 2040,0 610,0 32,00

160.0324 500 1200,0 2040,0 610,0 34,00

160.0329 1000 1200,0 2040,0 610,0 48,00

Hydraulický zvedák převodovek

• Ideální ke spolehlivé montáži
• Těžké provedení
• zvednutí hydraulickou nožní pumpou bez komplikací
• plynulá regulace pro přesné nastavení do požadované polohy
• pracovní rozsah s velkou hloubkou
• pomalé spouštění břemene nožní pumpou
• včetně bezpečnostního ventilu při přetížení
• integrované bezpečnostní řízení
• nastavení sklonu a polohy základové desky/vodorovně ± 40 
mm/sklon -10°/+20°

• včetně přídržných kolejnic s přídržným řetězem pro spolehlivé 
stažení – šířka kolejnice 420 mm

• nastavení vzdálenosti řetězů v rozsahu 130–430 mm 
• držák převodovky nasunutý na pístní tyči
• včetně držáku převodovky
• dobrá manévrovatelnost díky čtyřem nylonových řiditelným 
kolečkům odolným proti olejům a kyselinám

• mimořádně velký rozsah zvedání
• široký podvozek pro větší stabilitu a ovladatelnost pod 
zatížením

• robustní konstrukce

160.0334 500 880,0 1870,0 700,0 800,0 67,00

Hydraulický zvedák převodovek

• Ideálně vhodné k bezpečné demontáži a montáži převodovek
• Těžké provedení
• Zvednutí hydraulickou ruční pumpou bez komplikací
• plynulá regulace pro přesné nastavení do požadované polohy
• pracovní rozsah s velkou hloubkou
• Kontrolované spouštění břemene
• včetně bezpečnostního ventilu při přetížení
• Nastavení sklonu a polohy upínací desky
• Nastavení délky základní desky v rozsahu 250–340 mm
• Včetně přídržných kolejnic s šířkou 350 mm, s přídržným 
řetězem pro zajištění

• Nastavení vzdálenosti řetězů v rozsahu 110–350 mm
• velká stabilita díky širokému podvozku
• Dobrá manévrovatelnost díky čtyřem kovovým řiditelným 
kolečkům odolným proti olejům a kyselinám

• mimořádně velký rozsah zvedání
• robustní konstrukce

460.1180 1000 300,0 750,0 910,0 480,0 63,84

Hydraulický zvedák převodovek

• Ideálně vhodné k bezpečné demontáži a montáži převodovek
• Těžké provedení
• Zvednutí hydraulickou ruční pumpou bez komplikací
• plynulá regulace pro přesné nastavení do požadované polohy
• pracovní rozsah s velkou hloubkou
• Kontrolované spouštění břemene
• včetně bezpečnostního ventilu při přetížení
• Nastavení sklonu a polohy upínací desky
• Nastavení délky základní desky v rozsahu 355-460 mm
• Včetně přídržných kolejnic s přídržným řetězem pro zajištění
• Nastavení vzdálenosti řetězů v rozsahu 110–430 mm
• velká stabilita díky širokému podvozku
• Dobrá manévrovatelnost díky čtyřem kovovým řiditelným 
kolečkům odolným proti olejům a kyselinám

• mimořádně velký rozsah zvedání
• robustní konstrukce

460.1195 1500 295,0 1005,0 1080,0 650,0 132,00
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Univerzální pryžová podložka pro zvedáky

• ideální podložka k ochraně prahů dveří a laku
• optimální neklouzavost
• univerzální opěrná plocha pro zvedáky
• drážkované kontaktní plochy
• bez deformací, bez rezivění
• optimální pro karosárny, zvedáky v pneuservisech, atd.
• mimořádně robustní provedení pro všestranné použití
• dodávka po kusech
• Těžké provedení
• celopryžové provedení

160.0391 155,0 125,0 35,0 0,92

160.0392 115,0 100,0 70,0 1,16

DRŽÁKY MOTORU
MOTORHALTER

Univerzální držák motorů a převodovek, s funkcí otáčení

• Ideálně vhodné pro práci na motorech, převodovkách a 
diferenciálech v demontovaném stavu

• Volitelně dostupné vyměnitelné přídržné desky
• Upínací deska s otáčením v rozsahu 360° ruční klikou
• pevná konstrukce
• Chod doleva a doprava
• Pět opěrných noh s otáčením směrem dolů pro bezpečnou 
oporu

• Nízké prostorové požadavky v zasunutém stavu
• Rozpětí teleskopického ramene 775 mm

Technické údaje:
max. zatížení: 1.360 kg

460.0850 1150-1600 1000,0 1350,0 347,00

Deska pro držák převodovek, pro univerzální držáky 
motorů a převodovek

• Ideálně vhodné pro práci na demontované převodovce
• pevná konstrukce
• Volitelně k dostání speciální desky
• speciální nástrojářská ocel
• Určeno k použití s univerzálním držákem motorů a 
převodovek (460.0850)

460.1565 Deska pro držák převodovek, pro univerzální 
držáky motorů a převodovek 103,00

Upínací deska na diferenciály, pro univerzální držáky 
motorů a převodovek

• Ideálně vhodné pro práci na demontovaném diferenciálu
• pevná konstrukce
• Volitelně k dostání speciální desky
• speciální nástrojářská ocel
• Určeno k použití s univerzálním držákem motorů a 
převodovek (460.0850)

460.1665 Upínací deska na diferenciály, pro univerzální 
držáky motorů a převodovek 28,00

Upínací deska motoru, pro vozidla DAF

• ideálně vhodné pro práci na demontovaném motoru
• pevná konstrukce
• speciální nástrojářská ocel
• Určeno k použití s univerzálním držákem motorů a 
převodovek (460.0850)

460.5550 Upínací deska motoru, pro vozidla DAF 12,50

Univerzální přídržná deska pro držáky motorů a 
převodovek

• Ideálně vhodné pro práci na motorech, převodovkách a 
diferenciálech v demontovaném stavu

• Šest upínacích míst s nastavením úhlu a vzdálenosti
• pevná konstrukce
• Určeno k použití s univerzálním držákem motorů a 
převodovek (460.1565)

460.5260 Univerzální přídržná deska pro držáky motorů 
a převodovek 23,00

Upínací deska motoru, pro vozidla Isuzu (6HK1)

• ideálně vhodné pro práci na demontovaném motoru
• pevná konstrukce
• speciální nástrojářská ocel
• Určeno k použití s univerzálním držákem motorů a 
převodovek (460.0850)

460.5551 Upínací deska motoru, pro vozidla Isuzu 
(6HK1) 13,00

Adaptérová deska pro držáky převodovek, pro vozidla 
Isuzu

• Ideálně vhodné pro práci na demontované převodovce
• pevná konstrukce
• speciální nástrojářská ocel
• Určeno k použití s univerzálním držákem motorů a 
převodovek (460.1565)

Oblasti použití: Převodovky Isuzu MZW 6P

460.5261 Adaptérová deska pro držáky převodovek, 
pro vozidla Isuzu 16,00
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Upínací deska motoru, pro vozidla Isuzu ( 6WG1 / 6WF1 )

• ideálně vhodné pro práci na demontovaném motoru
• pevná konstrukce
• speciální nástrojářská ocel
• Určeno k použití s univerzálním držákem motorů a 
převodovek (460.0850)

460.5553 Upínací deska motoru, pro vozidla Isuzu ( 
6WG1 / 6WF1 ) 27,00

DÍLENSKÉ JEŘÁBY
WERKSTKR

Sklopný dílenský jeřáb

• s čerpadlem s ruční pákou ke zdvihání
• výpustní ventil s jemnou regulací
• rám svařený z hranatých trubek
• pevná konstrukce
• bezpečnostní otočný závěsný hák
• teleskopické rameno jeřábu se čtyřmi polohami nastavení 
délky

• 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (bezproblémové polohování nad 
břemenem určeným ke zdvihnutí)

• ploché nohy zajišťující snadný přístup pod nízká vozidla
• dobrá manévrovatelnost díky nylonovým kolečkům s 
kuličkovými ložisky

• nastavitelná nosnost
• sklopný podvozek v lehce roztažené podobě
• ideální ke zdvihání v opravnách motorových vozidel
• pro montáž a demontáž motorů
• zdvihání motocyklů při speciálních pracích

160.0015 1000 1440,0 1550,0 1006,0 - 
1330,0 73,30

Zařízení k nastavení břemene do požadované polohy

• usnadnění nastavení břemene pod jeřábem do požadované 
polohy podle tvaru zvedaného dílu při přesné montáži a 
demontáži

• jednoduché vyvážení ruční klikou
• dodávka se 4 nosnými řetězy
• osová vzdálenost 320 mm
• Kombinovatelné s dílenským jeřábem na pohonné jednotky

Technické údaje:
max. nosnost v kg: 680

160.0018 560,0 430,0 5,60

Zařízení k nastavení břemene do požadované polohy

• usnadnění nastavení břemene pod jeřábem do požadované 
polohy podle tvaru zvedaného dílu při přesné montáži a 
demontáži

• jednoduché vyvážení ruční klikou
• dodávka se 4 nosnými řetězy
• Osová vzdálenost: 400 mm
• Použití společně s dílenským jeřábem pro větší agregáty, jako 
jsou motorové bloky, převodovky, atd.

Oblasti použití: Volvo řady FH, FM, FMX a NH

Technické údaje:
max. zatížení: 2.000 kg

460.5255 445,0 190,0 5,40

SBĚRNÉ NÁDOBY
AUFFANGBE

Záchytná vana, 7,5 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9359 385,0 130,0 620

Záchytná vana, 8 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky odtokovému kohoutu
• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• šroubové přípojky s pryžovým těsněním pro bezpečnou 
přepravu

• odolnost proti nárazům

150.9357 340,0 120,0 600,0 1,06
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Záchytná vana, 17 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9360 445,0 145,0 1,07

Záchytná vana, 17 l

• tři rukojeti pro přenášení
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtokovému kohoutu

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům

150.9361 445,0 145,0 1,16

Pojízdná sběrná vana, 30 litrů, extra plochá s kolečky

• pět madel
• mimořádně plochý okraj vyšší o 12 cm
• spolehlivé a čisté vylití díky uzavřené nádobě a odtoku
• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• čtyři řiditelná kolečka
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• včetně vyjímatelného síta
• šroubové přípojky s pryžovým těsněním pro bezpečnou 
přepravu

• odolnost proti nárazům

150.9354 600,0 120,0 850,0 5,60

Záchytná vana, 55 l, extra plochá

• čtyři rukojeti pro přenášení
• mimořádně plochý okraj vyšší o 11 cm
• spolehlivé a čisté vylití díky přepadovému okraji po celém 
obvodu a odtoku

• ideálně vhodné k zachycení různých kapalin
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí 
kapaliny

• vhodné také k čištění dílů
• prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
• odolnost proti nárazům
• polyetylen

150.9358 1030,0 724,0 110,0 6,80

Podtlakové odsávací čerpadlo s nádrží na 9,5 l

• ideální k čistému, rychlému a snadnému odsátí, nasátí a 
vyprázdnění kapalin

• vhodné na motorové oleje, převodové oleje, hydraulické oleje, 
brzdové kapaliny, vodu, atd.

• k pneumatickému použití s kompresorem nebo ručnímu 
použití integrovanou ruční pumpou

• vhodný snímač podle výběru a odsátí kapaliny na principu 
podtlaku bez námahy

• proces odsávání se po naplnění nádrže automaticky přeruší, 
aby nedošlo k přelití

• integrovaný přetlakový ventil pro větší bezpečnost
• s vysoce kvalitním tělem čerpadla a zesílenou hlavou 
čerpadla

• včetně 4 snímačů pro různá použití
• optimálně vhodné i pro práci na obtížně přístupných místech 
díky dodaným dlouhým sacím hadicím

• sací hadice jsou odolné proti benzinu a oleji
• polyetylén

Technické údaje:
Pracovní tlak: 5-11,5 bar

Kapacita: 9,5 l

Provozní teplota: 0 °C až + +55°C

Délka plnicí hadice: 1,5 m

max. průtok: 125 l/min

160.0790 5 dílná Podtlakové odsávací čerpadlo s 
nádrží na 9,5 l 5,00

Balení osahuje:

160.0791 Základní přístroj podtlakového odsávacího 
čerpadla, 9,5 l 3,71

160.0792 Silikonová hadice pro odvzdušnění brzd, 
4x8 mm x1,5 m 0,20

160.0793 Hlavní sonda, 7,8x9,8 mm x 1 m 0,20

160.0794 Sonda, 5,3x6,7 mm x 1 m 0,20

160.0795 Sonda, 3,5x4,5 mm x 1 m 0,20
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Mobilní přístroj k zachycení vyjetého oleje, 60 l

• základní přístroj k zachycení, shromáždění a přelití oleje
• vyprázdnění pneumatickým tlakem s manometrem a 
bezpečnostním ventilem

• doba vyprázdnění asi 3 min. při tlaku 0,8 bar
• pevné usazeniny lze vypustit podlahovým vypouštěcím 
uzávěrem

• pojízdný zásobník s mimořádně velkými umělohmotnými koly
• s rukojetí pro pojíždění
• uzavírací kohout a upínací šroub pro tlakové vyprázdnění
• mimořádně snadno ovladatelné provedení vhodné pro použití 
v dílnách

• centrálně namontovaná záchytná miska s výškovým 
nastavením

• boční indikátory naplnění
• včetně průhledné tkané hadice k vypuštění

Technické údaje:
Objem nádoby – sběrná nádrž: 60 l

Objem nádoby – záchytná miska: ca,16 l

Rozměr sběrné nádrže: 490 x 580 x 1040  mm

Rozměry záchytné misky: Ø 380 mm

Rozsah výškového nastavení: 1040 - 1700 mm

160.0001 60 32,00

ČISTICÍ STANICE
REINSTAT

Mobilní čisticí stanice pro malé díly

• nasazená kovová sběrná nádrž s objemem 60 l
• včetně pneumatické sušicí pistole
• průběžný kartáč na mytí se silnými štětinami
• vyprázdnění sběrné nádrže stlačeným vzduchem
• včetně indikátoru naplnění
• bezpečnostní ventil k vytvoření podtlaku a tlakového 
vypuštění

• s kvalitní hadicí 2 m a pneumatickou pistolí
• dobrá manévrovatelnost díky dvěma celogumovým řídicím 
kolečkům

• s odkládací přihrádkou na malé díly
• včetně madla
• obzvláště vhodné pro použití v automobilové oblasti
• ideálně vhodné k odstraňování nepoddajných nečistot
• agregát z šedé litiny

Technické údaje:
Provozní tlak: 8,6 bar (125 psi)

Sběrná nádrž: 760 x 525 x 220 mm

160.0040 490,0 390,0 1040,0 54,00

Pneumatická čisticí pistole na sodu

• Ideálně vhodné k čištění a odstraňování laků, barev, atd.
• Pro všechny možné povrchy, jako jsou sklo, umělá hmota, 
guma, dřevo, kámen, atd.

• Soda použitá k tryskání plech ani nezahřívá, ani ho 
nedeformuje

• pneumatické provedení s jednoduchým ovládáním
• Účinné tryskání šetrně k životnímu prostředí s použitím 
NaHCO3 (jedlá soda)

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• rukojeť s izolací proti chladu
• včetně vazební zástrčky 1/4"

Technické údaje:
Provozní tlak: max. 6,3 - 8,2 bar (90 - 120 psi)

Minimální průměr hadice: 3/8" - 10 mm

Spojovací závit: 1/4"

Spotřeba vzduchu: 57 l/min

515.1919 Pneumatická čisticí pistole na sodu 1,47

PLNIČKY PŘEVODOVÉHO OLEJE
GETFUGER

Kovová odsávací a plnicí ruční pumpa, 0,2 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice
• robustní kovové provedení

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1684 0,2 8 10 290 290 365

Odsávací a plnicí ruční pumpa, 0,2 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice s výstupní uzavírací krytkou
• robustní provedení z PP

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.9221 0,2 6 8 210 210 245

Odsávací a plnicí ruční pumpa, 1,5 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice s výstupní uzavírací krytkou
• robustní provedení z PP

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.9222 1,5 14 16 320 320 900
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Balení osahuje:

150.9258 Přístroj k plnění převodového oleje, bez adaptéru 3,50

150.9680 Souprava adaptérů pro plnění převodového oleje, 20dílná 1,56

Souprava univerzálních adaptérů pro plnění převodového 
oleje

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek a 
diferenciálů různých automobilových značek olejem

• velké pokrytí mnoha automobilových značek – zejména díky 
univerzálnímu adaptéru

• mnoho převodovek nelze bez tohoto nářadí naplnit
• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• s různými výstupními úhly pro odborné naplnění bez rozlití
• pro obtížně přístupná místa
• snadné ovládání a velká úspora času
• v pevném umělohmotném kufříku

150.9680 20 
dílná

Souprava univerzálních adaptérů pro 
plnění převodového oleje 1,56

Balení osahuje:

150.9261 Plnicí adaptér, rovný, pro Ford 1/8" - 27 NPT 43

150.9262 Plnicí adaptér, zahnutý o 15°, univerzální 65

150.9263 Plnicí adaptér, krátký, zahnutý o 29°, pro VAG 58

150.9264 Plnicí adaptér, dlouhý, zahnutý o 29°, pro 
VAG a Porsche 61

150.9265 Plnicí adaptér, rovný, pro VAG, BMW a Mini, 
M10 x 1,0 33

150.9267 Plnicí adaptér, pro převodovky Mercedes 
722.9, M12 x 1,5 53

150.9268 Plnicí adaptér, pro převodovky VAG DSG, M24 x 1,5 110

150.9269 Plnicí adaptér, pro převodovky VAG CVT, M22 x 1,5 90

150.9271 Plnicí adaptér, pro značku Škoda, M18 x 1,5 65

150.9272 Plnicí adaptér, pro VAG a Škoda, M30 x 1,5 150

150.9273 Plnicí adaptér, flexibilní, univerzální, 300 mm 35

150.9274 Plnicí adaptér, rovný, pro Volvo 5/16" - 24 UNF 22

150.9276 Plnicí adaptér, zahnutý o 90°, pro značky 
Toyota a Lexus, M18 x 1,5 89

150.9277 Plnicí adaptér, rovný, pro Nissan a Infinity, 
M8 x 1,0 25

150.9278 Plnicí adaptér ATF, zahnutý o 90°, pro VW 
Passat a Tiguan 93

150.9562 Plnicí adaptér, pro vozidla Nissan Juke, 
M12 x 1,25 55

150.9563 Plnicí adaptér, pro vozidla Mini Cooper, M14 x 1,5 52

150.9564 Plnicí adaptér, pro vozidla Nissan, M10 x 1,5 26

150.9566 Plnicí adaptér, pro vozidla GM, M12 x 1,75 52

150.9567 Plnicí adaptér, pro vozidla 725-9G 70

OLEJNIČKY
OELER

Olej pro pneumatické nářadí

• k mazání pneumatického nářadí
• s opakovaně uzavíratelnými stříkacími hubičkami

515.3361 100 ml 0,25

515.3362 1000 ml 1,10

Olejnička pro přesné dávkování

• tvar kuličkového pera
• s praktickou sponkou pro zavěšení
• s krycí čepičkou
• dávkování oleje kolečkem
• dosah až k nejmenším úhlům a rohům
• vhodné pro všechny oblasti použití
• lehké hliníkové pouzdro

550.1035 15,0 140,0 50,0 50

Kovová olejnička s pumpičkou

• olej se dopravuje také jednoduchou pumpičkou s páčkovým 
ovládáním

• pumpička je vhodná pro dávkování oleje po kapkách
• ostřikovací trubička (145 mm) z hliníku ohnutá směrem 
dopředu

• chromovaná páčka pumpičky
• objem nádoby 300 ml
• ergonomický tvar
• červený lak

150.9204 300 100,0 70,0 220

Souprava univerzálního systému pro plnění převodového 
oleje, s 20dílnou soupravou adaptérů

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek a 
diferenciálů různých automobilových značek olejem

• velké pokrytí mnoha automobilových značek – zejména díky 
univerzálnímu adaptéru

• mnoho převodovek nelze bez tohoto nářadí naplnit
• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• včetně 20dílné souprava adaptérů s různými výstupními úhly 
pro odborné naplnění bez rozlití

• možné rychlé naplnění našroubováním čerpací jednotky
• přesná ruční pumpa
• včetně funkce zpětného toku
• pro obtížně přístupná místa
• velký podstavec pro dobrou stabilitu
• nádoba se stupnicí naplnění
• snadné ovládání a velká úspora času

Technické údaje:
Kapacita: 7,5 l

Délka hadice: 1600,0 mm

Průměr hadice: 1/2"-14

Dodané množství jedním zdvihem: 80 cc

Viskozita: - SAE 140

150.9275 21 
dílná

Souprava univerzálního systému pro 
plnění převodového oleje, s 20dílnou 
soupravou adaptérů

5,06
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MAZACÍ LIS
FETPRE

Mazací minilis

• mazací lis pro provádění údržby
• jemné a přesné dávkování tlačítkem s vratnou pružinkou
• pro tuby
• včetně dlouhé tuhé trysky  
• objem tuby 100 g

980.1070 980.1075 205

Mazací minilis

• mazací lis pro provádění údržby
• jemné a přesné dávkování tlačítkem s vratnou pružinkou
• na výměnné patrony a korečkové zboží
• včetně krátké tuhé trysky a prodlužovacího nástavce na 
trysku

• objem tuby 110 g

980.1095 3 dílná Mazací minilis 265

Balení osahuje:

980.1096 Tuková patrona pro mazací minilis, 110 g 110

980.1097 Náhradní hrot pro mazací minilis, 1 mm 1

980.1098 Prodlužovací trubka pro mazací minilis, 
120 mm 20

Pákový mazací lis s pružnou hadicí

• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• plnicí množství 400 g
• s pružnou hadicí
• chromovaný s vysokým leskem

980.1010 57,0 370,0 1,30

Jednoruční mazací lis s tuhou plnicí trubkou

• dokonalá obsluha jednou rukou
• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• plnicí množství 400 g
• s tuhou plnicí trubkou
• chromovaný s vysokým leskem

980.1020 57,0 350,0 1,80

Pneumatický mazací lis pro zdvihové a trvalé dávkování 
maziva 2v1

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• k jednoručnímu ovládání s vyváženým, ergonomickým tvarem
• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• Včetně trysky a flexibilní vysokotlaké hadice
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• Regulátor pro přepínání mezi zdvihovým a trvalým 
dávkováním maziva

• Dávkování tuku: Vždy jeden zdvih při jednom stisknutí anebo 
trvale

Technické údaje:
Výstupní tlak: 331 bar

Výtlačná kapacita: 0,62 cm³/min

Plnicí objem: 450 g

Spotřeba vzduchu: 34 l/min

Provozní tlak: 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3925 177,0 420,0 1,43

Obouruční mazací lis

• k práci s tuky do NLGI2
• průměr pístu pro čerpání tuku 10,0 mm
• rychlá a jednoduchá výměna patrony
• čisté a kompletní vyprázdnění patrony
• trvalá kontrola nad mírou naplnění
• ergonomická rukojeť, neklouzavá

Technické údaje:
Spojovací závit: M10 x 1,0

Provozní tlak: 400 bar

Průtlak systému (bar): 850 bar

Průtlak hlavy mazacího lisu (bar): 1200 bar

Třída NLGI: < 2

Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 2,10

Plnicí objem: 500 g

980.1021 650,0 300,0 1,06

Pneumatický mazací lis pro zdvihové dávkování maziva

• odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
• k jednoručnímu ovládání s vyváženým, ergonomickým tvarem
• pro patrony a korečkové zboží nebo také pro volný tuk
• včetně pružné hadice a trysky
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• přívod tuku: vždy jeden zdvih na jedno stisknutí

Technické údaje:
Výstupní tlak: 260 bar

Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 1,30

Plnicí objem: 400 g

Spotřeba vzduchu: 170 l/min

Provozní tlak: 6,3 bar (90 psi)

Spojovací závit: 1/4"PT

515.3900 165,0 400,0 1,50
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Rychlospojka Quick-Lock pro mazací lisy

• Ideálně vhodné pro běžně dostupné ruční, akumulátorové a 
pneumatické mazací lisy

• Spolehlivé mazání při provádění údržby bez pevného 
přidržování

• Odpojení až do hodnoty tlaku 690 bar
• Bez spotřeby maziva při provozu pod vysokým zatížením
• Bez vystříknutí při odpojení
• Jednoduché a spolehlivé uvolnění i při vysokém tlaku díky 
použití páky

• Pro všechny běžné typy mazacích hlavic podle norem DIN 
a SAE

• S integrovaným zpětným ventilem
• Integrované těsnění pro delší životnost
• Mimořádně nízké opotřebování
• Se 4 tvrzenými čelistmi z nástrojářské oceli

980.1108 1/8" 74,0 38,0 100

Pružná hadice s tryskou

• z pryže
• včetně čtyřčelisťové trysky
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1011 1/8"PT 300,0 60

980.1012 1/8"PT 500,0 70

Tryska

• z kovu
• čtyřčelisťová tryska
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1013 1/8"PT 30

Nástavec na trysku

• z kovu
• včetně čtyřčelisťové trysky
• k použití s běžnými mazacími lisy

980.1014 1/8"PT 160,0 70

Souprava adaptérů na mazací lisy 

• pro běžně prodávané ruční, akumulátorové a pneumatické 
mazací lisy

• adaptér s posuvným pouzdrem pro pevné spojení
• rovná a zahnutá mazací hlavice
• pro mazací hlavice na tuk a olej z oceli, mosazi a jakostní 
oceli

Oblasti použití: kuželové, trychtýřovité, kuličkové a ploché 
mazací hlavice

980.1100 7 dílná Souprava adaptérů na mazací lisy  1,99

Balení osahuje:

980.1101 Nástavec na mazivo 90° 114,0 150

980.1102 Prodlužovací hadice, 300 mm 390,0 240

980.1103 Rovný nástavec 155,0 230

980.1104 Adaptér s plochým čepem 90° 135,0 160

980.1105 Pryžový mazací hrot 155,0 150

980.1106 Jehlový hrot 135,0 143

980.1107 Adaptér 360°, nastavitelný 185,0 265

Tlakové maznice

• podle normy DIN 71412
• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0030 110 dílná Tlakové maznice 500

60 x                       M6  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x                  M8  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x M10x1 mm/0°   / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/90° / DIN 71412

 

Tlakové maznice, metrická a palcová soustava

• dodává se v umělohmotném kufříku

970.0360 70 dílná Tlakové maznice, metrická a 
palcová soustava 410

10 x                       1/8“x27,0 mm         / DIN 71412

20 x                  1/4“x28,0 mm         / DIN 71412

10 x     6x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x     8x  1,0 mm         / DIN 71412 

5 x   10x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/45°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/45° / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/90°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/90° / DIN 71412

Akumulátorový mazací lis, 400 ml

• příruční a ergonomické dvousložkové tělo
• pro standardní tukové patrony nebo také přímé plnění
• ideální při tuhém tuku nebo při silném protitlaku
• s pružnou plnicí hadicí 750 mm
• vyměnitelné uhlíkové kartáče
• výkonné Li-Ion baterie
• na jedno nabití baterie lze zpracovat až 15 patron
• delší životnost díky větší zatížitelnosti
• funkce rychlého nabíjení (1 hodina)
• dobíjecí stanice s automatickým vypínáním
• v pevném umělohmotném kufříku

Technické údaje:
Provozní tlak: 420 bar / 42 MPa

Třída NLGI: < 2

Odvod tuku: 75 g / min

Kapacita zásobníku: 400 ml

Proud při chodu naprázdno: 3 A

Provozní proud: 2,0 ~ 5,5 A

Doba nabíjení: 1 h

Akumulátor: 18 V - 4,0 Ah

515.3559 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 0 0 5,40

515.3560 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 1 1 6,70

515.3561 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 2 1 7,50
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Mobilní pneumatický mazací stroj, čerpací poměr 50:1, 
50–60 kg

• k práci s tuky do NLGI2
• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• praktická obsluha jedním člověkem
• Pro sudy 50–60 kg
• Rychlá a čistá výměna sudu
• Čisté a kompletní vyprázdnění sudu
• stacionární i mobilní použití

Technické údaje:
< 2

Výstupní tlak: 600 bar

Plnicí objem: 60000 g

Délka hadice: 4 m

Spotřeba vzduchu: 230 l/min

Provozní tlak: 5-12 bar

Spojovací závit: 1/4"PT

460.5695 600,0 600,0 1180,0 27,00

ODSÁVACÍ A PLNICÍ RUČNÍ ČERPADLA
ABSUFHAP

Odsávací a plnicí měch

• Ideální pomůcka k naplnění a odčerpání brzdové kapaliny a 
elektrolytu bez rozlití 

• Vhodné na brzdové kapaliny, elektrolyty a destilovanou vodu 
• odolné proti oleji, benzinu a kyselinám
• S pryžovou hlavou a pryžovou trubkou 
• speciální umělá hmota

160.0738 245,0 130,0 92

Lahev plničky bateriových článků

• ideální pomůcka k naplnění bez rozlití
• vhodné na bateriové kyseliny a destilovanou vodu
• odolné proti kyselinám
• s pružnou pryžovou trubkou
• speciální umělá hmota

550.1701 1 l 300

Automatická plnička bateriových článků, 2 l

• ideální pomůcka k naplnění bez rozlití
• automatické zastavení při dosažení optimálního stavu 
naplnění

• s automatickým uzavřením
• integrovaný speciální ventil v hlavě lahve pro automatické 
vypnutí přívodu při dosažení požadované hladiny naplnění

• vhodné na bateriové kyseliny a destilovanou vodu
• odolné proti kyselinám
• speciální umělá hmota

550.1683 2 l 300

Přečerpávací minipumpa

• ideální pomůcka k přelití v nouzových případech
• vhodné na bateriové kyseliny, paliva, oleje a destilovanou 
vodu

• připevnění hadice k balonovému zvedáku pomocí přiložených 
hadicových spon

• speciální umělá hmota

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1665 8,0 2 x 900 320

Přečerpávací pumpa

• ideální pomůcka ke snadnému přečerpání a odčerpání
• Vhodné na bateriové kyseliny, nemrznoucích kapaliny, paliva, 
oleje a destilovanou vodu

• odolné proti kyselinám
• s vysoce kvalitním tělem čerpadla a zesílenou rukojetí
• pomocí pryžové hadice se západkou možná přeměna na 
vzduchové čerpadlo

• včetně pryžových hadic a zmenšovacího dílu
• speciální umělá hmota

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1660 12,0 2 x 1.300 465

Kovová odsávací a plnicí ruční pumpa, 0,2 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice
• robustní kovové provedení

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.1684 0,2 8 10 290 290 365

Odsávací a plnicí ruční pumpa, 0,2 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice s výstupní uzavírací krytkou
• robustní provedení z PP

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.9221 0,2 6 8 210 210 245
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Odsávací a plnicí ruční pumpa, 1,5 l

• ideální pomůcka k přelití, odsátí nebo dávkování kapalin u 
převodovek, servořízení, hydraulických systémů, atd.

• vhodné pro benzin, olej, nemrznoucí kapaliny a vodu
• jemné dávkování
• bezproblémové opětovné nasátí přelévaného materiálu zpět
• včetně pryžové hadice s výstupní uzavírací krytkou
• robustní provedení z PP

Vnitřní průměr

hadice v mm

150.9222 1,5 14 16 320 320 900

Dvoucestné odsávací a plnicí ruční pumpy

• ideální k odsávání, plnění a přelévání různých kapalin
• kulový ventil k omezení sacího a tlakového zdvihu
• nasávání a plnění při každém zdvihu
• odolné proti opotřebování a teplotní odolnost
• pro obtížně přístupné plnicí a vypouštěcí otvory
• včetně 2 hadic
• čirá sací hadice Ø vnitřní x vnější: 10x16 mm, délka 600 mm
• odtoková hadice vyztužená tkaninou Ø vnitřní x vnější: 
16x21mm, délka 600 mm

• vhodné na brzdové kapaliny, motorové/převodové oleje, 
benzin, motorovou naftu, topný olej, benzin k čištění, líh, 
petrolej, nemrznoucí kapaliny, atd.

• pevná ocelová ochranná trubka

150.9255 208,0 256 808,0 40 662

150.9256 255,0 720 855,0 60 884

PVC hadice

• vyztuženo tkaninou
• pro 150.9250

Vnější

průměr

v mm

150.9253 600,0 10,0 16,0 110

PVC hadice se zahnutou vypouštěcí trubkou

• k plnění oleje přes otvory na obtížně přístupných místech
• připevnění křídlatou maticí a těsněním
• připojení přes vnější závit M15 x 1,5
• pevná zahnutá hliníková trubka
• vyztuženo tkaninou
• ideální k použití s dávkovací ruční pumpou KS 150.9250

150.9252 750,0 10 120° 125

Kovová trubka Flex s výstupní hlavicí

• k plnění oleje přes otvory na obtížně přístupných místech
• připevnění křídlatou maticí a těsněním
• připojení přes vnější závit M15 x 1,5
• pevná a pružná ocelová trubka
• ideální k použití s dávkovací ruční pumpou KS 150.9250

150.9251 250,0 10 82

TLAKOVÉ ROZPRAŠOVAČE
DRUPUZER

Rozprašovač s tlakovým čerpadlem

• vysoce kvalitní polyetylén
• pro různé chemické látky, např. čističe brzd, mycí prostředky, 
rozpouštědla nebo čisticí prostředky, atd.

• mosazná rozprašovací hlava s možností nastavení a uzavření
• vitonová těsnění
• vhodné pro práci nad hlavou

150.8251 1 250

150.8252 2 330

Rozprašovač s tlakovým čerpadlem, s popruhem pro 
přenášení

• z kvalitní umělé hmoty PE
• pro různé chemické látky, např. mycí prostředky, rozpouštědla 
nebo čisticí prostředky, atd.

• s praktickým řemenem pro přenášení
• délka hadice 1,25 m
• Rozprašovací hlava z jakostní oceli s možností nastavení a 
uzavření

150.8261 5 1,14

150.8262 7 1,38

Dávkovací ruční pumpa, PVC, 1 l

• ideální ke kontrole naplnění a vypuštění různých kapalin
• přesné dávkování podle stupnice
• velký sací výkon
• pro obtížně přístupné plnicí otvory oleje
• vhodné na brzdové kapaliny, motorové/převodové oleje, 
hydraulické oleje, benzin, motorovou naftu, topný olej, chladicí 
kapaliny, atd.

• PVC hadice vyztužená tkaninou
• PVC válec    

Technické údaje:
Zdvihový objem: 1 000 ml

Zdvih: 420,0 mm

Dílek stupnice: 25 ml

Spojovací závit: M15x1,5lG

150.9250 60 465,0 931
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Pěnový rozprašovač  s tlakovým čerpadlem (pěnič)

• vysoce kvalitní polyetylén
• Včetně 3 rozstřikovacích trysek pro různou hustotu pěny
• Ideálně vhodné k čištění a dezinfekci
• pro různé chemické látky, např. mycí prostředky, rozpouštědla 
nebo čisticí prostředky, atd.

• S pojistnou páčkou
• vitonová těsnění

150.8267 1,8 440

ODMĚRKY, KONVICE A TRYCHTÝŘE
MESSBKATRI

Souprava odměrek

• sestava praktických odměrek různých velikostí
• všestranné možnosti použití
• průhledné
• pevné
• dílky stupnice v červené základové barvě
• odolné proti oleji, benzinu a kyselinám
• s madlem a výlevkou
• PE (polyetylén)

Stupnice: L / ml, Cups, Oz, Quart

150.9205 3 dílná 250 - 500 - 1.000 ml 227

Jednorázová kádinka na míchání barev s uzávěrem

• jednorázová kádinka na míchání barev k namíchání laků 
všech druhů

• umělá hmota odolná proti rozpouštědlům
• uzávěr pro optimální uskladnění
• se stupnicí
• vhodné také pro laky na vodní bázi

500.8056 Polypropylen průhledné 0,4 25 0,42

500.8057 Polypropylen průhledné 0,65 25 0,62

500.8058 Polypropylen průhledné 1,3 25 1,10

500.8059 Polypropylen průhledné 2,24 25 1,70

Odměrka s flexibilním vývodem

• všestranné možnosti použití
• pružný odtok ve tvaru trychtýře pro čisté vyprázdnění
• vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny, nemrznoucí 
kapaliny a kapaliny bez obsahu kyselin

• pevné
• odolné
• stupnice s dílky
• praktické madlo pro přenášení
• speciální umělá hmota

150.9234 1 150.9236 150

150.9235 2 150.9236 250

150.9001 3 150.9003 310

150.9002 5 150.9003 440

Konev na vodu

• všestranné možnosti použití
• pevné
• dvě madla pro přenášení
• výlevka pro čisté vyprázdnění
• vhodné na vodu a chladicí kapalinu
• speciální umělá hmota

150.9239 9 920

Flexibilní trychtýř s hliníkovým jádrem

• ideálně vhodné k čistému a kontrolovanému vypuštění všech 
kapalin, například oleje, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny, 
paliva, atd.

• odolné proti benzinu, motorové naftě, oleji, chladicím, 
hydraulickým a brzdovým kapalinám

• vhodné také jako trychtýř k naplnění
• zachování vytvořeného tvaru s možností změny
• volně tvarovatelné – vhodné také pro velmi úzká místa
• problémy při vypouštění kapalin jsou minulostí
• konstrukce s velkým zatížením a vytvarováním do nového 
tvaru, opakované použití

• snadné čištění
• teplotní odolnost v rozmezí od -34 do +232 °C
• hliníkové jádro
• vnější povrch z nitrilového kaučuku

150.9303 372,0 170,0 240
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Souprava trychtýřů

• sestava praktických trychtýřů různých velikostí
• všestranné možnosti použití
• červená
• pevné
• odolné proti oleji, benzinu a kyselinám
• závěsná spona pro pohodlné použití
• HDPE (vysokotlaký polypropylen)

150.9240 5 dílná Ø 50 - Ø 75 - Ø 95 - Ø 115 - Ø 
150 mm 251

Souprava univerzálních trychtýřů

• speciální pružný trychtýř pro práci na obtížně přístupných 
místech

• všestranné možnosti použití
• s bajonetovým uzávěrem a těsněním
• přímé spojení s plnicím otvorem oleje
• konec zdlouhavého a časově náročného plnění
• včetně transparentní hadice s uzavírací zátkou na konci 
hadice

• závěsná spona pro pohodlné použití
• zamezují ztrátám a znečištění motorů olejem
• speciální umělá hmota

150.9230 3 dílná 14x16 1 160 400 240

Polyetylénový sudový trychtýř se sítkem

• ideální pro spolehlivé naplnění kapalin do ocelových sudů s 
objemem 200 l s 2" zátkovnicemi

• z tvarované strany můžete položit také krabičku nebo filtr na 
odkapávání

• objem trychtýře 30 litrů umožňuje rychlé nalití velkého 
množství kapaliny

• se sítkem pro zachycení větších částic a s krytem
• velký průměr – sud zůstane čistý
• vysoké stěny – ochrana proti stříkání
• 100% polyetylén odolný proti UV záření – nekoroduje

150.9209 30 150,0 590,0 1,70

STOJANY NA PAPÍR
PAPST

Nástěnný držák na cívku s čisticím papírem

• pro všechny běžné role čisticího papíru
• pro role se šířkou 220–280 mm
• pevný rám z ocelových trubek

800.0160 350,0 265,0 230,0 930

Podlahový stojan na cívku s čisticím papírem

• pro všechny běžné role čisticího papíru
• pro role s max. šířkou 300 mm
• pevný rám z ocelových trubek

800.0158 350 x 735 x 390 mm 2,14

MAGNETICKÉ DRŽÁKY
MAGHAL

Kovový magnetický držák

• vytvoření pořádku na pracovišti
• snadná instalace a spolehlivé držení
• se 2 mimořádně silnými magnety (Ø vždy 80 mm)
• k připevnění na zvedací plošinu
• lze přehledně uchovávat nárazové utahováky, nástrčné ořechy 
a momentové klíče

800.0190 390,0 1,46
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Magnetická miska z umělé hmoty

• zkosený tvar
• k odkládání šroubů a jiných malých dílů
• strana s magnetem pokryta pryží
• umělá hmota

800.0156 150 750

Magnetická miska z jakostní oceli

• s magnetem
• k odkládání šroubů a jiných malých kovových dílů
• strana s magnetem potažena umělou hmotou
• jakostní ocel

800.0150 150,0 430

Magnetická miska z jakostní oceli

• se 2 magnety
• k odkládání šroubů a jiných malých kovových dílů
• strana s magnetem potažena umělou hmotou
• jakostní ocel

800.0151 240,0 140,0 850

OPTICKÉ ZKOUŠEČKY
OPTPRUEF

Refraktometr – optický zkušební přístroj pro elektrolyty a 
mrazuvzdorné kapaliny

• k rychlé a přesné kontrole obsahu kyseliny v elektrolytu a 
nemrznoucí kapaliny

• vhodné také na chladicí vodu a vodu do ostřikovačů
• nastavitelný okulár s pryžovou kontaktní plochou
• s automatickou kompenzací teploty (ATC)
• možné použití také při okolní teplotě pod 10 °C
• funkce korekce naměřené hodnoty bimetalem
• vysoce kvalitní provedení z hliníku
• dobrý odečet hodnot díky ostrým dělicím linkám
• dodatečná kalibrovatelnost
• včetně kalibrovacího šroubováku a pipety
• v praktickém umělohmotném pouzdře

Technické údaje:
Elektrolyt: hustota kyseliny (rozsah měření 1,1 až 1,4 kg/l)

Chladicí kapalina na bázi propylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření 0 °C až +50 °C)

Chladicí kapalina na bázi etylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření 0 °C až -50 °C)

Voda do ostřikovačů: Nemrznoucí kapalina (rozsah měření 0 °C až -40 °C)

550.1290 40,0 149,0 40 x 13 630

Refraktometr – optické zařízení k testování elektrolytu, 
nemrznoucích kapalin a aditiv AdBlue®

• k rychlé a přesné kontrole obsahu kyseliny v elektrolytu a 
nemrznoucí kapaliny a přísad AdBlue®

• vhodné také na chladicí vodu a vodu do ostřikovačů
• nastavitelný okulár s pryžovou kontaktní plochou
• s automatickou kompenzací teploty (ATC)
• možné použití také při okolní teplotě pod 10 °C
• funkce korekce naměřené hodnoty bimetalem
• vysoce kvalitní provedení z hliníku
• dobrý odečet hodnot díky ostrým dělicím linkám
• dodatečná kalibrovatelnost
• včetně kalibrovacího šroubováku a pipety
• v praktickém umělohmotném pouzdře

*AdBlue® je registrovaná známka VDA německého svazu 
automobilového průmyslu VDA e.V.

Technické údaje:
Elektrolyt: hustota kyseliny (rozsah měření 1,1 až 1,3 kg/l)

Chladicí kapalina na bázi propylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření -25 až -50 °C)

Chladicí kapalina na bázi etylenu: Tepelná odolnost (rozsah měření -25 °C až -50 °C)

Voda do ostřikovačů: Nemrznoucí kapalina (rozsah měření -10 až -40 °C)

Pro přísady adblue® (vra): obsah močoviny (rozsah měření 30 až 35 %)

550.1285 40,0 160,0 40 x 13 480

Termografická kamera s UV lampou

• kompaktní termografická kamera pro použití ve stavebnictví, 
elektrotechnice, strojírenství, automobilovém průmyslu, atd.

• spolehlivé měření teplot a ukládání obrazu a dat pro 
vyhotovení zprávy

• získání přesných dat i z bezpečné vzdálenosti
• barevný displej pro spolehlivé vyhodnocení a analýzu 
teplotních stavů

• s laserovým křížem pro přesné nastavení polohy
• tři volitelné barevné palety pro znázornění obrazu: železo, 
duha, šedá

• volitelné jednotky měření: stupně Celsia nebo Fahrenheita
• integrovaná LED světla pro práci na tmavých místech
• integrovaná UV světla ideální pro identifikaci netěsností v 
systému chlazení a klimatizace

• nastavení automatického vypínání
• nastavení data a času pro přesný záznam dat
• integrované rozhraní Micro USB
• zapínač a vypínač slouží také k ochraně kamery
• včetně 3 baterií AA
• v pevném umělohmotném kufříku
• K výměně ložiskových pouzder podélných ramen a příčných 
ramen na přední a zadní nápravě

Přednosti:
• přesně měření teplot
• zpráva s výsledky a integrovanými obrázky
• rychlá diagnostika závad
• bezpečnost a větší odstup při práci

Obsah balení:
• Základní přístroj
• Paměťová karta Micro SD 2 GB
• Sada baterií 3xAA

Technické údaje:
• Přesnost: ±1,5 % nebo 1,5 °C
• Rozsah měření: -30° až +650 °C (-22°F až 1202°F) 
• Emisivita: 4 přednastavené hodnoty, možnost uživatelského 
nastavení v rozsahu od ε 0,10 do 1,00

• Poměr vzdálenosti k cíli (E:M): 30:1
• Přesnost měřené hodnoty: 0,1°C/°F
• Reakční doba: >125 ms
• Spektrální rozsah: 8 až 14 µm
• Laser: laserový kříž vymezuje oblast měření teploty
• Snímač: technologie IR-EX™ (integrovaný snímač IR-Array s 
čidlem CMOS)

• Rozlišení obrazu (V x Š): 16 384 pixelů (128x128)
• Sledovací úhel (V x Š): 30,0°
• Maximální teplota: 650 °C
• Tepelná citlivost: 150 mK
• Obnovovací frekvence: < 9 Hz
• Barevné palety: 3 (železo, duha, šedá)
• Formát ukládání obrázků: obraz ve formátu Bitmap (BMP) s 
teplotou a emisivitou

• Obrazovka: barevná TFT obrazovka 1,77" (rozlišení 128x160 
pixelů)

• Baterie: 3xAA
• Provoz na baterie s laserem a světlem: 12 hodin
• Paměť: karta Micro SD 2 GB
• Provozní teplota: 0 až 50 °C

150.3220 185,0 54,0 104,0 300
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RUČNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA
FASPU

Ruční pístové čerpadlo na chemické látky

• na mírně agresivní média rozpustná ve vodě, jako jsou 
nemrznoucí kapaliny, slabé kyseliny, prostředky k čištění skel, 
louh a mýdlo

• čerpací těleso z robustního PP
• neoprenová těsnění
• použití se sudy o objemu 200 a 220 l
• k plnění nádob se stupnicemi, odměrek, kanystrů, atd.

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 200,00

Výkon v l/min: 20,0 l/min

150.8253 G2" a / M64x4 840,0 1350,0 340

Ruční pístové čerpadlo z trubkové oceli

• čerpací hlava z pevného zinkového odlitku
• čerpací těleso z oceli
• všechny díly z oceli s pozinkovaným povrchem
• těsnění z PVC a NBR
• zakřivený ocelový odtok s převlečnou maticí
• na všechny oleje do SAE90, samomazná, neagresivní média, 
jako jsou převodové oleje, topné oleje, motorová nafta, atd.

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 300,00

Výkon v l/min: 16,0 l/min

150.8254 G2" a 480-900 1,73

Ruční pístové čerpadlo s pákovým válcem

• čerpací těleso z pevného zinkového odlitku
• dvoudílná sací trubka s možností přizpůsobení
• na nádoby o objemu 60/200/220 l
• těsnicí materiál NBR
• s flexibilní hadicí s PVC
• na oleje do SAE 50, samomazná, neagresivní média, jako 
jsou motorové oleje, strojní oleje, řezné oleje, topné oleje, 
neředěné nemrznoucí kapaliny

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 120,00

Výkon v l/min: 12,0 l/min

150.8255 G2" a / M64x4 1200,0 1000,0 960

Ruční pístové čerpadlo s klikou

• čerpací těleso z pevné šedé litiny
• s pevným ocelovým výtokem
• sací hadice s nastavením pomocí sudového šroubového 
spojení

• pro všechny nádoby o objemu 60/200/220 l
• těsnicí materiál NBR
• k plnění odměrek, nádob se stupnicemi, kanystrů, atd.
• na všechny oleje do SAE 90, samomazná, neagresivní média, 
topné oleje, motorovou naftu, petrolej

Technické údaje:
Čerpané množství na jeden zdvih, cm³: 250,00

Výkon v l/min: 25,0 l/min

150.8256 G2" a 980,0 4,90

Mobilní zařízení na olej, pro sudy, 50-60 litrů

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek, 
diferenciálů a náprav s planetovými koly různých 
automobilových značek olejem

• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• Plnicí hrdlo s digitálním ukazatelem, 2 desetinná místa
• obsluha jednou osobou
• stacionární i mobilní použití

Technické údaje:
Pracovní tlak: 5-8 bar

max. průtok: 14 l/min

Spotřeba vzduchu: 125 l/min

Zobrazení: digitální

Ø hadice: 1/2"

Délka hadice: 4 m

460.5220 640,0 640,0 1110,0 20,00

Mobilní zařízení na olej, pro sudy, 180–220 litrů

• ideální k plnění převodovek, rozdělovacích převodovek, 
diferenciálů a náprav s planetovými koly různých 
automobilových značek olejem

• optimální pro omezené prostorové podmínky nebo obtížně 
přístupná místa

• Plnicí hrdlo s digitálním ukazatelem, 2 desetinná místa
• obsluha jednou osobou
• stacionární i mobilní použití

Technické údaje:
Pracovní tlak: 5-8 bar

max. průtok: 14 l/min

Spotřeba vzduchu: 125 l/min

Zobrazení: digitální

Ø hadice: 1/2"

Délka hadice: 4 m

460.5230 815,0 815,0 1310,0 30,50
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VYFUKOVACÍ NÁŘADÍ
AUSBLWER

Pneumatická ofukovací tužka

• tvar kuličkového pera
• s praktickou sponkou pro zavěšení
• regulovatelné množství vzduchu
• s tryskou 2,5 mm
• s europřípojkou
• připojení přímo ke vzduchové spojce
• lehké hliníkové pouzdro

Technické údaje:
Vstupní tlak: max. 12 bar

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

max. průtok: 360 l/min

Hladina zvukového tlaku: 90 dbA

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1908 10,0 110,0 70,0 150

Pneumatická vyfukovací pistole s nástavcem

• ergonomická rukojeť
• regulovatelné množství vzduchu
• s tryskou 2,5 mm
• připojení přímo ke vzduchové spojce
• snadné ovládání
• se otvorem pro zavěšení
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• pevné kovové základní tělo
• robustní kovové pouzdro

Technické údaje:
Vstupní tlak: max. 15 bar

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

max. průtok: 130 l/min

Hladina zvukového tlaku: 90 dbA

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1930 125,0 110,0 75,0 125,0 180

Pneumatická vyfukovací pistole s regulací průtoku

• s univerzálním hrdlem
• ideální k čištění a odstraňování cizích předmětů
• ergonomická rukojeť
• regulovatelné množství vzduchu
• s možností zavěšení
• připojení přímo ke vzduchové spojce
• snadné ovládání
• neklouzavá rukojeť
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Vstupní tlak: max. 15 bar

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

max. průtok: 300 l/min

Hladina zvukového tlaku: 90 dbA

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1901 235,0 100,0 75,0 150

Univerzální pneumatická vyfukovací pistole

• ideální k čištění a odstraňování cizích předmětů
• ergonomická rukojeť
• regulovatelné množství vzduchu
• s možností zavěšení
• připojení přímo ke vzduchové spojce
• snadné ovládání
• neklouzavá rukojeť
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

Technické údaje:
Vstupní tlak: max. 15 bar

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

max. průtok: 300 l/min

Hladina zvukového tlaku: 90 dbA

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1902 235,0 95,0 75,0 170

515.1903 470,0 330,0 75,0 240

515.1904 650,0 510,0 75,0 280

Teleskopická pneumatická vyfukovací pistole

• s plynule výsuvnou tryskou
• teleskopická foukací trubka s nastavitelnou délkou a úhlem: 
90–190 mm/360°

• ideální k čištění a odstraňování cizích předmětů
• ergonomická rukojeť
• regulovatelné množství vzduchu
• s možností zavěšení
• připojení přímo ke vzduchové spojce
• snadné ovládání
• neklouzavá rukojeť
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

515.1907 120,0 90,0 195,0 200

Souprava pneumatické vyfukovací pistole

• ideální k čištění a odstraňování cizích předmětů
• ergonomická rukojeť
• regulovatelné množství vzduchu
• s možností zavěšení
• připojení přímo ke vzduchové spojce
• snadné ovládání
• neklouzavá rukojeť
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

515.1921 3 dílná Souprava pneumatické vyfukovací 
pistole 690

Balení osahuje:

515.1902 Univerzální pneumatická vyfukovací pistole, 95 mm 170

515.1903 Univerzální pneumatická vyfukovací pistole, 330 mm 240

515.1904 Univerzální pneumatická vyfukovací pistole, 510 mm 280

Ochranný štít pro pneumatickou vyfukovací pistoli

• optimální ochrana před zpětným vystříknutím kapalin nebo 
částic při vyfukování

• vhodné k nasazení na pneumatické vyfukovací pistole
• ideální pro modely s průměrem trysky 6 mm
• pevný ochranný štít z průhledné umělé hmoty
• jednoduché a bezpečné použití

515.1912 6,0 100,0 50
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Teleskopická pneumatická vyfukovací pistole s 
ochranným štítem

• s plynule výsuvnou tryskou
• teleskopická foukací trubka s nastavitelnou délkou a úhlem: 
90–190 mm/360°

• ideální k čištění a odstraňování cizích předmětů
• ergonomická rukojeť
• regulovatelné množství vzduchu
• s možností zavěšení
• připojení přímo ke vzduchové spojce
• snadné ovládání
• neklouzavá rukojeť
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• ultralehký plášť ze speciálního robustního plastu

515.1906 2 dílná
Teleskopická pneumatická 
vyfukovací pistole s ochranným 
štítem

250

Balení osahuje:

515.1907 Teleskopická pneumatická vyfukovací 
pistole, 90–190 mm 200

515.1912 Ochranný štít pro pneumatickou vyfukovací 
pistoli, Ø 100 mm 50

Pneumatická vyfukovací pistole, dlouhé provedení

• s boční tryskou 90° a Venturiho tryskou
• ideální k čištění a odstraňování cizích předmětů na obtížně 
přístupných místech

• izolace trysky v místě uchopení proti chladu
• regulovatelné množství vzduchu
• s možností zavěšení
• připojení přímo ke vzduchové spojce
• snadné ovládání
• dlouhé provedení
• včetně vazební zástrčky 1/4"
• Venturiho tryska pro zvýšení výkonu
• boční tryska 90° k čištění sendvičových chladičů
• ultralehká rukojeť ze speciálního robustního plastu
• robustní kovová výstupní hadice

Technické údaje:
Vstupní tlak: max. 15 bar

Provozní tlak: max. 6,3 bar (90 psi)

max. průtok: 540 l/min

Hladina zvukového tlaku: 90 dbA

Spojovací závit: 1/4"PT

515.1915 3 dílná Pneumatická vyfukovací pistole, 
dlouhé provedení 510

Balení osahuje:

515.1916 Pneumatická vyfukovací pistole, 1 100 mm 400

515.1917 Boční tryska 90° 20

515.1918 Venturiho tryska 65

TEPLOMĚRY
THERMO

Tyčový teploměr

• vhodné ke kontrole předepsané teploty proudu vzduchu u 
vzduchového vedení

• také ke kontrole teploty vody
• dlouhá a úzká měřicí stopka
• lístek se stupnicí s dílky v °C a °F

150.1963 210,0 0 - 200 0 - 400 27

Digitální tyčový teploměr

• vhodné ke kontrole předepsané teploty proudu vzduchu u 
vzduchového vedení

• také ke kontrole teploty vody
• dlouhá a úzká měřicí stopka
• dobrá čitelnost
• včetně 9V blokové baterie
• funkce „Hold“
• LCD displej

150.1968 125,5 -50 - +150 145

Infračervený teploměr

• laserová měřicí pistole pro bezkontaktní měření teploty
• mimořádně vhodná k použití v průmyslu, stavebnictví, u 
motorových vozidel, v chemickém průmyslu a kontrole 
potravin

• laserový měřicí paprsek s červeným měřicím bodem
• osvětlený displej
• digitální LCD displej
• funkce automatického vypnutí
• včetně 9V blokové baterie
• pevné umělohmotné tělo

Oblasti použití: točivé motory, obtížně přístupná místa, 
kapaliny, vodiče pod napětím, topná, plynová a klimatizační 
zařízení, chladicí systémy, zahřáté kotoučové brzdy, agresivní 
chemické látky a potraviny

Technické údaje:
Přepínací: °C / °F

Rozsah měření: -20°C - 500°C

Emisní faktor: nastaveno pevně na 0,95

Výstupní výkon, max.: 1mW

Napájení proudem: 9V bloková baterie

150.3040 Infračervený teploměr 135
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Termografická kamera s UV lampou

• kompaktní termografická kamera pro použití ve stavebnictví, 
elektrotechnice, strojírenství, automobilovém průmyslu, atd.

• spolehlivé měření teplot a ukládání obrazu a dat pro 
vyhotovení zprávy

• získání přesných dat i z bezpečné vzdálenosti
• barevný displej pro spolehlivé vyhodnocení a analýzu 
teplotních stavů

• s laserovým křížem pro přesné nastavení polohy
• tři volitelné barevné palety pro znázornění obrazu: železo, 
duha, šedá

• volitelné jednotky měření: stupně Celsia nebo Fahrenheita
• integrovaná LED světla pro práci na tmavých místech
• integrovaná UV světla ideální pro identifikaci netěsností v 
systému chlazení a klimatizace

• nastavení automatického vypínání
• nastavení data a času pro přesný záznam dat
• integrované rozhraní Micro USB
• zapínač a vypínač slouží také k ochraně kamery
• včetně 3 baterií AA
• v pevném umělohmotném kufříku
• K výměně ložiskových pouzder podélných ramen a příčných 
ramen na přední a zadní nápravě

Přednosti:
• přesně měření teplot
• zpráva s výsledky a integrovanými obrázky
• rychlá diagnostika závad
• bezpečnost a větší odstup při práci

Obsah balení:
• Základní přístroj
• Paměťová karta Micro SD 2 GB
• Sada baterií 3xAA

Technické údaje:
• Přesnost: ±1,5 % nebo 1,5 °C
• Rozsah měření: -30° až +650 °C (-22°F až 1202°F) 
• Emisivita: 4 přednastavené hodnoty, možnost uživatelského 
nastavení v rozsahu od ε 0,10 do 1,00

• Poměr vzdálenosti k cíli (E:M): 30:1
• Přesnost měřené hodnoty: 0,1°C/°F
• Reakční doba: >125 ms
• Spektrální rozsah: 8 až 14 µm
• Laser: laserový kříž vymezuje oblast měření teploty
• Snímač: technologie IR-EX™ (integrovaný snímač IR-Array s 
čidlem CMOS)

• Rozlišení obrazu (V x Š): 16 384 pixelů (128x128)
• Sledovací úhel (V x Š): 30,0°
• Maximální teplota: 650 °C
• Tepelná citlivost: 150 mK
• Obnovovací frekvence: < 9 Hz
• Barevné palety: 3 (železo, duha, šedá)
• Formát ukládání obrázků: obraz ve formátu Bitmap (BMP) s 
teplotou a emisivitou

• Obrazovka: barevná TFT obrazovka 1,77" (rozlišení 128x160 
pixelů)

• Baterie: 3xAA
• Provoz na baterie s laserem a světlem: 12 hodin
• Paměť: karta Micro SD 2 GB
• Provozní teplota: 0 až 50 °C

150.3220 185,0 54,0 104,0 300

ČISTIČKY VZDUCHU
LUFREIN

Plasmový čistič vzduchu s ionizační technikou

• odstranění zápachu a dezinfekce interiéru vozidla
• nízká hmotnost, kompaktní rozměry, velké dávky ozónu
• k použití v uzavřeném interiéru vozidla
• automatické vypnutí v režimu odstraňování zápachu po 
uplynutí 60 minut

• automatické vypnutí v režimu dezinfekce zápachu po uplynutí 
30 minut s okamžitým přechodem do režimu odstraňování 
zápachu na 30 minut

• bez chemických přísad – garance vyčištění bez reziduí
• bez stop po čištění na citlivých plochách
• odstranění plísně, bakterií, hub a roztočů
• včetně náhradního HEPA filtru s technologií aktivního uhlí
• jednoduchá obsluha

Technické údaje:
Rozměry: 173x122x49 mm

Materiál akumulátoru: Li-Ion

Akumulátor: 850 mAh

Provozní Napětí: DC 12-24V / AC 100-240V / 50/60 Hz

Spotřeba Proudu: 5 W

Přeměna Ozónu: 5 mg/h

Hustota negativních iontů: 3 000 000 částic/cm²

Pokrytí: 15m²

550.1183 550.1199 550.1189 360

HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE
HEILUGEBPI

Souprava, horkovzdušná pistol s příslušenstvím

• výkonné horkovzdušné pistole se 2 výkonovými stupni
• plynulá regulace teploty
• regulační kolečko se značkami pro 6 oblastí teploty
• opěrný třmen pro práci na výšku
• včetně čtyř různých předsazených trysek
• Výkonový stupeň 1: 200–300 l/min (max. 450 °C) 
• Výkonový stupeň 2: 350–500 l/min (max. 650°C)      
• Regulace teploty: 1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C / 
5≈550°C / 6≈650°C        

Oblasti použití: Odstranění barev, pájení trubek, smršťování 
PVC, svařování a ohýbání umělých hmot, vysoušení, roztavení, 
atd.

960.1190 5 dílná Souprava, horkovzdušná pistol s 
příslušenstvím 1,11

Balení osahuje:

960.1191 Horkovzdušná pistole 670

960.1192 Tryska s širokým paprskem, 75 mm 20

960.1193 Reflektorová tryska 20

960.1194 Redukční tryska, 45 mm 20

960.1195 Redukční tryska, 14 mm 50

Souprava horkovzdušné pistole, digitální

• výkonné horkovzdušné pistole se 2 výkonovými stupni
• digitální plynulá regulace teploty
• včetně přístroje pro práci na výšku
• deset stupňů intenzity foukání
• včetně čtyř různých předsazených trysek
• LC displej
• výkon: 2000 W
• Výkonový stupeň 1: 200–300 l/min (max. 450 °C) 
• Výkonový stupeň 2: 350–500 l/min (max. 650°C)      
• Regulace teploty: 50 - 650°C        

Oblasti použití: Odstranění barev, pájení trubek, smršťování 
PVC, svařování a ohýbání umělých hmot, vysoušení, roztavení, 
atd.

960.1175 5 dílná Souprava horkovzdušné pistole, 
digitální 850

Balení osahuje:

960.1176 Horkovzdušná pistole, digitální 740

960.1192 Tryska s širokým paprskem, 75 mm 20

960.1193 Reflektorová tryska 20

960.1194 Redukční tryska, 45 mm 20

960.1195 Redukční tryska, 14 mm 50
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Položka Strana
1
100.1170 468
100.4000 468
100.4005 468
100.4010 467
100.4015 467
100.4020 467
100.4045 468
100.4050 468
100.4055 463
100.4060 462, 463
100.4065 463
100.5060 463
114.0150 106, 440
114.0170 106, 440
114.0171 106, 440
115.0570 36
115.0573 36
115.0900 100
115.0901 74, 87, 96, 146
115.0910 72, 84, 94, 144
115.0911 72, 84, 94, 144
115.0994 59
115.1001 211
115.1002 211
115.1003 211
115.1006 211
115.1007 211
115.1008 100
115.1013 469
115.1014 210
115.1015 469
115.1026 33
115.1028 210
115.1029 210, 216
115.1031 33
115.1032 33
115.1033 33
115.1034 35
115.1035 35
115.1039 88
115.1040 75, 88, 97
115.1041 74, 87, 96, 147
115.1042 73, 76, 144, 147
115.1043 73, 76, 85, 147
115.1044 76, 90, 98, 147
115.1045 76, 87, 89, 90
115.1046 98, 145, 147
115.1047 76, 89, 90, 147
115.1048 270
115.1049 270
115.1050 88, 97
115.1051 60
115.1052 218
115.1053 88, 97
115.1054 6, 207
115.1055 75, 90, 98, 147
115.1056 88, 97
115.1057 88, 97
115.1059 89
115.1060 89, 98
115.1061 125, 126
115.1062 86, 145
115.1063 86, 145
115.1064 86, 145
115.1065 98, 146, 147
115.1067 100
115.1070 36

Položka Strana
115.1071 36
115.1072 36
115.1073 36
115.1074 36
115.1075 36
115.1076 35
115.1077 35
115.1078 35
115.1079 35
115.1080 37
115.1081 37
115.1082 37
115.1083 37
115.1084 37
115.1085 37
115.1086 54
115.1087 54
115.1088 54
115.1089 100, 180
115.1094 100
115.1096 54
115.1097 54
115.1098 54
115.1099 100
115.1103 76, 90, 147
115.1104 75, 89, 98, 147
115.1105 33
115.1106 33
115.1113 216
115.1115 214
115.1120 214
115.1125 72, 84, 94, 144
115.1126 72, 84, 94, 144
115.1127 72, 84, 94, 144
115.1151 34
115.1152 34
115.1166 86, 145
115.1167 73, 85, 95, 145
115.1168 74, 86, 96, 146
115.1169 74, 86, 96, 146
115.1171 35
115.1173 73, 85, 95, 145
115.1175 35
115.1176 35
115.1177 35
115.1178 36
115.1179 75, 87, 97
115.1180 37
115.1181 72, 85, 94
115.1182 73, 85, 95
115.1183 85
115.1184 99
115.1185 88
115.1186 89
115.1187 75, 84, 98, 147
115.1188 75, 87, 97
115.1189 74, 87, 96, 147
115.1190 74, 87, 96, 146
115.1191 89
115.1196 33
115.1197 33
115.1198 73, 85, 95, 144
115.1199 76, 90, 147
115.1205 214
115.1210 88
115.1230 213, 257
115.1231 213, 257
115.1235 213
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115.1236 213
115.1237 213
115.1238 213
115.1241 211
115.1244 210
115.1245 210
115.1249 210
115.1251 211
115.1252 211
115.1254 210
115.1255 214
115.1256 211
115.1260 101, 180
115.1261 100, 101, 180
115.1262 100, 101, 180
115.1263 100, 101, 180
115.1264 100, 101, 180
115.1265 100, 101, 180
115.1266 100, 101, 180
115.1267 100, 101, 180
115.1268 101, 180
115.1269 101, 180
115.1270 101, 180
115.1271 101, 180
115.1272 101, 180
115.1273 101, 180
115.1274 101, 180
115.1275 101, 180
115.1276 101, 180
115.1277 101, 180
115.1278 101, 180
115.1279 101, 180
115.1280 101, 180
115.1281 101, 180
115.1282 101, 180
115.1285 101, 180
115.1301 137, 138
115.1307 206
115.1308 206
115.1314 210
115.1400 216, 259
115.1401 215, 216
115.1402 216
115.1415 215, 216
115.1416 215, 216
115.1417 216
115.1418 216
115.1419 216
115.1421 216
115.1422 216
115.1423 216
115.1424 216
115.1425 213, 257
115.1430 213, 257
115.1435 214, 258
115.1440 214, 257
115.1445 215, 258
115.1450 214, 257
115.1455 214, 258
115.1460 258
115.1465 258
115.1470 258
115.1475 214
115.1480 215, 258
115.1485 215
115.1490 215, 258
115.1495 213
115.1501 34
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115.1502 34
115.1504 34
115.1505 35
115.1506 34
115.1515 215
115.1520 258
115.1521 258
115.1522 258
115.1570 215
115.1575 215
115.1585 214
115.1590 89
115.1591 89
115.1592 89
115.1593 89
115.1594 89
115.1595 214
115.2006 34
115.2008 36
115.2009 36
115.2013 37
115.2014 37
115.2031 33
115.2032 33
115.2033 33
115.2034 35
115.2035 35
115.2072 33
115.2076 35
115.2077 35
115.2078 35
115.2079 35
115.2112 100
115.3008 126
115.3011 34
115.3012 34
115.3014 137
115.5010 76, 91, 99
115.5012 77, 91, 99
115.5013 77, 91, 99
115.5014 77, 91, 99
115.5050 77, 91, 99
115.5052 77, 91, 99
115.5053 77, 91, 99
115.5054 77, 91, 99
115.5055 77, 91, 99
115.5057 77, 91, 99
115.5058 77, 91, 99
115.5059 77, 91, 99
116.1035 8, 59, 402
116.1200 397
116.1400 469
116.1401 469
116.1403 469
116.1404 469
117.0502 240
117.0504 240
117.0506 240
117.0508 240
117.0512 240
117.0514 240
117.0516 240
117.0518 240
117.0522 240
117.0524 240
117.0526 240
117.0528 240
117.0532 240
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117.0534 240
117.0536 240
117.0538 240
117.0540 241
117.0541 240
117.0542 240
117.0543 240
117.0544 240
117.0545 240
117.0546 240
117.0550 241
117.0551 240
117.0552 240
117.0553 240
117.0554 240
117.0555 240
117.0556 240
117.0557 240
117.0558 240
117.0581 240
117.0582 240
117.0583 240
117.0584 240
117.0585 240
117.0586 240
117.0587 240
117.0588 240
117.0589 240
117.0591 240
117.0592 240
117.0593 240
117.0594 240
117.0595 240
117.0600 239
117.1001 227, 236
117.1020 233
117.1021 233
117.1022 233
117.1023 233
117.1024 233
117.1025 233
117.1026 233
117.1027 233
117.1028 233
117.1029 233
117.1030 233
117.1031 233
117.1090 233
117.1091 233
117.1092 233
117.1093 233
117.1094 233
117.1095 233
117.1096 233
117.1097 233
117.1100 247
117.1101 250
117.1102 251
117.1103 249
117.1104 248
117.1107 249
117.1108 249
117.1109 249
117.1110 247
117.1111 242
117.1112 242
117.1113 242
117.1114 242
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117.1115 245
117.1116 245
117.1117 244
117.1118 244
117.1119 245
117.1120 244
117.1121 244
117.1122 248
117.1123 248
117.1124 248
117.1125 243
117.1126 254
117.1127 254
117.1131 254
117.1132 224
117.1133 224
117.1134 224
117.1148 252
117.1151 238
117.1152 238
117.1153 238
117.1154 238
117.1155 238
117.1156 238
117.1157 238
117.1158 238
117.1159 238
117.1161 238
117.1162 238
117.1163 238
117.1164 238
117.1165 238
117.1166 238
117.1168 253
117.1169 253
117.1170 247
117.1171 238
117.1172 238
117.1173 238
117.1174 238
117.1175 238
117.1176 238
117.1177 228
117.1178 228
117.1179 228
117.1181 228
117.1182 228
117.1183 253
117.1184 227, 232
117.1185 227
117.1187 239
117.1189 234
117.1190 234
117.1198 245
117.1200 236
117.1201 236
117.1202 237
117.1203 237
117.1204 246
117.1205 237
117.1206 248
117.1207 246
117.1208 237
117.1209 237
117.1210 237
117.1211 237
117.1212 237
117.1213 237
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117.1214 237
117.1215 237
117.1216 237
117.1217 237
117.1218 237
117.1219 237
117.1220 237
117.1221 237
117.1222 237
117.1223 237
117.1224 237
117.1225 243
117.1226 237
117.1227 237
117.1228 237
117.1229 237
117.1230 237
117.1231 237
117.1232 237
117.1233 250
117.1234 245
117.1235 228
117.1236 228
117.1237 228
117.1238 228
117.1239 228
117.1240 228
117.1241 228
117.1242 228
117.1243 228
117.1244 228
117.1245 250
117.1246 250
117.1247 228
117.1248 250
117.1249 250
117.1250 227
117.1251 236
117.1252 236
117.1253 227
117.1254 227
117.1255 229
117.1256 251
117.1259 249
117.1260 249
117.1261 249
117.1262 249
117.1264 250
117.1265 254
117.1266 250
117.1268 245
117.1269 249
117.1270 249
117.1271 242
117.1272 242
117.1273 246
117.1274 246
117.1275 242
117.1276 242
117.1277 245
117.1278 242
117.1279 242
117.1280 243
117.1281 243
117.1282 245
117.1283 245
117.1284 245
117.1285 234, 238
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117.1286 249
117.1287 249
117.1288 245
117.1289 243
117.1290 244
117.1291 244
117.1292 244
117.1293 244
117.1294 244
117.1295 251
117.1296 251
117.1297 244
117.1298 243
117.1299 244
117.1300 227, 236
117.1301 227, 236
117.1302 227, 236
117.1303 227, 236
117.1304 251
117.1305 251
117.1306 228
117.1307 228
117.1308 228
117.1309 228
117.1310 228
117.1311 228
117.1312 228
117.1313 228
117.1314 228
117.1315 228
117.1316 228
117.1317 228
117.1318 228
117.1319 228
117.1320 252
117.1321 253
117.1322 228
117.1323 254
117.1324 228
117.1325 254
117.1326 252
117.1327 228
117.1328 252
117.1329 252
117.1330 228
117.1331 251
117.1332 228
117.1333 237
117.1334 237
117.1335 237
117.1336 237
117.1337 237
117.1338 237
117.1339 237
117.1340 237
117.1341 237
117.1342 237
117.1343 237
117.1344 237
117.1345 237
117.1346 237
117.1347 237
117.1348 237
117.1349 237
117.1350 237
117.1351 238
117.1352 238
117.1353 238
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117.1354 238
117.1355 238
117.1356 238
117.1357 238
117.1358 238
117.1359 238
117.1360 252
117.1361 238
117.1362 238
117.1363 238
117.1364 238
117.1365 253
117.1366 253
117.1367 238
117.1368 238
117.1369 238
117.1370 253
117.1371 237
117.1372 237
117.1373 237
117.1374 237
117.1375 237
117.1376 237
117.1377 237
117.1378 237
117.1379 237
117.1381 237
117.1382 237
117.1383 237
117.1384 237
117.1385 237
117.1386 237
117.1387 237
117.1388 237
117.1389 237
117.1390 251
117.1391 251
117.1392 252
117.1393 252
117.1394 252
117.1395 252
117.1396 252
117.1397 251
117.1398 225
117.1399 225
117.1400 227, 230
117.1401 230
117.1402 227, 230
117.1403 241
117.1404 230
117.1405 230
117.1406 230
117.1407 230
117.1408 230
117.1409 230
117.1410 230
117.1411 230
117.1412 230
117.1413 230
117.1414 230
117.1415 230
117.1416 230
117.1417 230
117.1418 230
117.1419 230
117.1420 231
117.1451 230
117.1452 230
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117.1453 230
117.1454 230
117.1506 228
117.1507 228
117.1508 228
117.1509 228
117.1510 228
117.1511 228
117.1512 228
117.1513 228
117.1514 228
117.1515 228
117.1516 228
117.1517 228
117.1518 228
117.1519 228
117.1521 240
117.1522 228
117.1523 240
117.1524 228
117.1526 240
117.1527 228
117.1530 228
117.1532 228
117.1533 240
117.1534 240
117.1535 240
117.1540 226
117.1541 226
117.1542 226
117.1560 225
117.1601 241
117.1602 241
117.1603 241
117.1604 241
117.1605 241
117.1606 241
117.1607 241
117.1608 224
117.1609 224
117.1610 224
117.1612 224
117.1613 224
117.1614 224
117.1615 224
117.1616 224
117.1617 224
117.1618 224
117.1619 224
117.1620 224
117.1621 224
117.1623 226
117.1624 226
117.1625 240
117.1626 226
117.1627 226
117.1628 226
117.1629 226
117.1630 226
117.1631 240
117.1632 240
117.1633 240
117.1634 240
117.1635 240
117.1636 240
117.1637 240
117.1638 240
117.1639 254
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117.1640 254
117.1641 254
117.1642 254
117.1643 255
117.1644 255
117.1645 255
117.1646 255
117.1647 255
117.1648 255
117.1650 256
117.1651 225
117.1652 225
117.1653 225
117.1654 225
117.1655 225
117.1656 225
117.1657 225
117.1658 225
117.1660 224
117.1661 224
117.1662 224
117.1663 224
117.1664 224
117.1665 225
117.1666 225
117.1667 256
117.1668 256
117.1669 256
117.1670 256
117.1671 242
117.1673 242
117.1674 242
117.1675 242
117.1676 242
117.1677 242
117.1678 242
117.1679 242
117.1680 256
117.1681 242
117.1682 242
117.1683 242
117.1684 242
117.1685 242
117.1686 242
117.1687 242
117.1688 242
117.1689 242
117.1691 242
117.1692 242
117.1693 242
117.1694 242
117.1695 242
117.1696 242
117.1700 247
117.1701 229
117.1702 229
117.1704 229
117.1705 229
117.1706 229
117.1707 229
117.1708 229
117.1709 229
117.1710 247
117.1711 242
117.1712 242
117.1713 243
117.1714 243
117.1715 243
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117.1716 244
117.1717 244
117.1718 244
117.1719 245
117.1720 229
117.1721 245
117.1722 245
117.1723 253
117.1725 229
117.1726 229
117.1727 229
117.1728 229
117.1729 229
117.1730 229
117.1731 229
117.1732 229
117.1733 229
117.1734 229
117.1735 234
117.1736 234
117.1737 234
117.1738 234
117.1739 234
117.1740 234
117.1741 234
117.1742 242
117.1743 241
117.1744 241
117.1745 241
117.1746 225
117.1747 225
117.1748 225
117.1749 225
117.1750 225
117.1751 225
117.1752 225
117.1753 225
117.1754 225
117.1755 225
117.1756 224
117.1757 224
117.1760 247
117.1762 224
117.1765 254
117.1766 255
117.1767 255
117.1768 256
117.1769 256
117.1770 248
117.1771 229
117.1772 229
117.1773 229
117.1774 229
117.1775 229
117.1776 229
117.1777 229
117.1778 229
117.1779 229
117.1780 224
117.1781 229
117.1782 229
117.1783 229
117.1784 255
117.1785 255
117.1786 255
117.1787 255
117.1788 255
117.1789 255
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117.1790 255
117.1791 255
117.1792 255
117.1793 255
117.1794 255
117.1795 255
117.1796 224
117.1810-99 262
117.1820-99 262
117.1830-99 262
117.1840 261
117.1850 235, 259
117.1860 239, 261
117.1870 261
117.1872 261
117.1873 248
117.1875 248
117.1876 231, 259
117.1877 231, 259
117.1878 231, 259
117.1881 235, 260
117.1882 235, 259
117.1883 239, 261
117.1885 235, 260
117.1886 235, 260
117.1887 236, 260
117.1888 235, 260
117.1889 236, 260
117.1890 262
117.2000 246
117.2201 246
117.2202 246
117.2203 246
117.2204 246
117.2205 246
117.2206 246
117.2207 246
117.2208 228
117.2209 228
117.2235 240
117.2236 240
117.2237 240
117.2238 240
117.2239 240
117.2251 228
117.2252 228
117.2253 228
117.2254 228
117.2255 228
117.2256 228
117.2257 228
117.2258 228
117.2259 228
117.2261 228
117.2262 228
117.2263 228
117.2264 228
117.2265 228
117.2266 228
117.2267 228
117.2268 228
117.2269 228
117.2271 228
117.2272 228
117.2273 228
117.2274 228
117.2275 228
117.2276 228

Položka Strana
117.2277 228
117.2278 228
117.2279 228
117.2281 228
117.2282 228
117.2283 228
117.2284 228
117.2285 228
117.2286 228
117.2287 228
117.2288 228
117.2289 228
117.2291 228
117.2292 228
117.2293 228
117.2294 228
117.2295 228
117.2296 228
117.2297 228
117.2301 232
117.2302 236
117.2303 225
117.2304 225
117.2305 225
117.2306 225
117.2307 225
117.2308 225
117.2309 225
117.2311 225
117.2313 234
117.2314 234
117.2315 224
117.2316 224
117.2318 255
117.2321 226
117.2322 226
117.2323 226
117.2324 226
117.2341 230
117.2342 230
117.2343 230
117.2344 230
117.2345 230
117.2346 230
117.2347 230
117.2348 230
117.2349 230
117.2351 230
117.2352 230
117.2353 238
117.2354 238
117.2355 238
117.2356 238
117.2357 238
117.2358 238
117.2359 238
117.2361 238
117.2362 238
117.2363 233
117.2364 233
117.2365 233
117.2366 233
117.2367 233
117.2368 233
117.2369 233
117.2371 233
117.2372 233
117.2373 233

Položka Strana
117.2374 233
117.2375 233
117.2376 233
117.2377 233
117.2378 233
117.2379 233
117.2381 233
117.2382 233
117.2383 233
117.2384 233
117.2385 233
117.2386 233
117.2387 233
117.2388 233
117.2401 230
117.2402 230
117.2403 230
117.2404 230
117.2405 230
117.2406 230
117.2407 230
117.2408 226
117.2409 226
117.2411 226
117.2412 242
117.2413 242
117.2414 242
117.2415 242
117.2416 242
117.2417 242
117.2418 242
117.2419 242
117.2421 242
117.2422 229
117.2423 229
117.2424 229
117.2425 229
117.2426 229
117.2427 229
117.2428 229
117.2429 229
117.2431 229
117.2432 229
117.2433 229
117.2434 238
117.2435 238
117.2436 238
117.2437 238
117.2438 238
117.2439 238
117.2441 238
117.2442 238
117.2443 238
117.2444 238
117.2445 238
117.2446 238
117.2447 238
117.2448 238
117.2449 238
117.2451 238
117.2452 238
117.2453 238
117.2454 234
117.2455 234
117.2456 234
117.2457 234
117.2458 234
117.2459 234
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117.2461 234
117.2462 234
117.2463 234
117.2464 234
117.2465 234
117.2466 234
117.2467 234
117.2468 234
117.2471 230
117.2472 230
117.2473 230
117.2474 230
117.2475 230
117.2476 230
117.2477 230
117.2478 226
117.2479 226
117.2481 226
117.2482 226
117.2484 241
117.2485 241
117.2486 241
117.2487 241
117.2488 241
117.2489 241
117.2491 241
117.2492 241
117.3800 232
117.3801 232
117.3802 227, 231
117.3803 227, 231
117.3804 227, 231
117.3805 227, 232
117.3806 227, 231
117.3807 227, 231
117.3808 227, 231
117.3810 227, 232
117.3811 232
117.3812 232
117.3813 233
117.3819 225
117.3820 233
117.3823 232
117.3825 232
117.3831 233
117.3832 233
117.3833 233
117.3834 233
117.3835 233
117.3836 233
117.3837 233
117.3838 233
117.3839 233
117.3840 233
117.3841 233
117.3842 233
117.3843 233
117.3844 233
117.3845 233
117.3846 233
117.3847 233
117.3848 233
117.3851 232
117.3852 232
117.3853 233
117.3854 233
117.3855 233
117.3856 233
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117.3857 233
117.3858 233
117.3859 233
117.3860 233
117.3861 234
117.3862 234
117.3863 234
117.3864 234
117.3865 234
117.3866 234
117.3867 234
117.3868 234
117.3869 234
117.3870 234
117.3871 234
117.3872 234
117.3873 234
117.3874 234
117.3875 234
117.3876 234
117.3877 234
117.3878 234
117.3881 233
117.3882 233
117.3883 233
117.3884 233
117.3885 234
117.3893 234
117.3894 234
117.3895 234
117.3901 252
117.3915 253
117.3916 253
117.3919 229
117.3920 229
117.3921 229
117.3922 227, 232
117.3930 239
117.3931 239
117.3932 239
117.3933 239
117.3934 239
117.3935 239
117.3936 239
117.3937 239
117.3938 239
117.3939 239
117.3940 239
117.3941 239
117.3942 239
117.3943 239
117.3944 239
117.3945 239
117.3960 253
117.3961 253
117.3962 253
117.3963 253
117.3964 253
117.3965 253
117.3966 253
117.3967 253
117.3968 253
117.3969 253
117.3970 253
117.3971 253
117.4206 228
117.4207 228
117.4208 228
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117.4209 228
117.4210 228
117.4211 228
117.4212 228
117.4213 228
117.4214 228
117.4215 228
117.4216 228
117.4217 228
117.4218 228
117.4219 228
117.4221 228
117.4222 228
117.4224 228
117.4227 228
117.4228 228
117.4229 228
117.4230 228
117.4231 218
117.4232 218
117.4233 218
117.4234 255
117.4235 255
117.4236 255
117.4237 255
117.4238 255
117.4239 255
117.4240 255
117.4241 255
117.4242 255
117.4243 255
117.4244 255
117.4245 255
117.4246 255
117.4247 256
117.4248 256
117.4249 256
117.4250 256
117.4251 256
117.4252 256
117.4253 256
117.4254 256
117.4255 256
117.4256 256
117.4257 256
117.4258 256
117.4266 200
117.4267 256
117.4268 256
117.4269 256
117.4270 227
117.4271 227
117.4272 227
117.4273 253
117.4277 248
117.4278 248
117.4279 248
117.4280 250
117.4281 250
117.4282 250
117.4283 250
117.4284 250
117.4285 250
117.4286 250
117.4287 250
118.0010 212
118.0013 212
118.0030 207
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118.0031 207
118.0033 207
118.0034 207
118.0045 32
118.0046 32
118.0050 32
118.0051 32
118.0052 32
118.0053 32
118.0055 30
118.0056 30
118.0057 30
118.0058 30
118.0060 212
118.0072 212
118.0073 212
118.0075 466
118.0105 30
118.0106 30
118.0107 30
118.0108 30
118.0109 30
118.0110 30
118.0111 30
118.0112 30
118.0113 30
118.0114 30
118.0115 30
118.0116 30
118.0117 30
118.0121 30
118.0122 30
118.0123 30
118.0126 30
118.0144 32
118.0145 31
118.0146 31
118.0147 31
118.0148 31
118.0149 31
118.0150 31
118.0151 31
118.0152 31
118.0153 31
118.0160 58
118.0161 58
118.0162 58
119.2050 269
119.2051 268, 269
119.2052 268, 269
119.2053 268, 269
119.2054 268, 269
119.2055 269
119.2056 268, 269
119.2057 268, 269
119.2058 268, 269
119.2059 268, 269
119.2060 269
119.2061 268, 269
119.2062 268, 269
119.2063 268, 269
119.2064 268, 269
122.1200 76, 90, 99
122.1201 76, 90, 99
122.1202 76, 90, 99
122.1203 76, 90, 99
122.1204 76, 90, 99
122.1295 76, 90, 98
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122.1296 76, 90, 98
122.1297 76, 90, 98
129.2161 15
129.2162 15
129.2163 15
129.2164 15
129.2165 15
129.2166 15
129.2167 15
129.2168 15
129.2169 15
129.2170 15
129.2171 15
129.2172 15
129.2173 15
129.2174 15
129.2175 15
129.2176 15
129.2177 15
129.2178 15
129.2179 15
129.2180 15
129.2181 15
129.2182 15
129.2183 15
129.2184 15
129.2185 15
129.2186 15
129.2187 15
129.2188 15
129.2189 15
129.2190 15
129.2191 15
129.2192 15
129.2193 15
129.2194 15
129.2195 15
129.2196 15
129.2197 15
129.2198 15
129.2222 9, 270
129.3740 33
129.3742 33
129.3744 33
129.3746 33
129.3750 33
129.3752 33
129.3754 33
129.3756 33
130.0122 182
130.0222 182
130.0300 183
140.1003 407
140.1004 406
140.1005 407
140.1006 406, 407
140.1007 407
140.1008 407
140.1009 407
140.1010 407
140.1015 397, 406
140.1020 7, 406
140.1021 7, 406
140.1040 405
140.1060 406
140.1065 405
140.1215 24
140.1230 24
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140.1234 24
140.1235 24
140.1236 24
140.1237 24
140.1245 19
140.1246 19
140.1247 19
140.1248 19
140.1249 19
140.1251 19
140.1252 19
140.1253 19
140.2080 21
140.2083 21
140.2084 21
140.2085 21
140.2086 21
140.2087 21
140.2100 24
140.2101 27
140.2102 28
140.2103 27
140.2104 27
140.2105 25
140.2106 25
140.2107 25
140.2108 25
140.2109 22
140.2110 26
140.2111 26
140.2112 24, 26
140.2113 27
140.2114 24, 27
140.2115 24, 26
140.2116 24, 27
140.2117 27
140.2118 27
140.2119 24, 27
140.2120 27
140.2121 21
140.2125 24
140.2129 25
140.2130 22
140.2131 23
140.2132 22, 24
140.2133 22, 24
140.2134 23
140.2135 22
140.2136 23
140.2137 23, 24
140.2138 22
140.2139 22, 24
140.2141 28
140.2142 28
140.2144 28
140.2145 11
140.2146 28
140.2147 64
140.2149 28
140.2150 26
140.2151 25
140.2162 11
140.2163 28
140.2164 28
140.2165 11
140.2167 28
140.2175 30
140.2178 64, 413
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140.2198 15
140.2199 64, 413
140.2200 23
140.2202 60, 400
140.2204 23
140.2205 404, 406
140.2206 404, 405, 406
140.2207 404
140.2209 23
140.2210 404, 405
140.2211 404, 405, 406
140.2212 405
140.2213 405
140.2214 404, 405
140.2215 405, 406
140.2220 406, 411
140.2223 55
140.2224 55
140.2225 61, 399, 479
140.2226 61, 400, 479
140.2227 61, 400, 479
140.2229 401
140.2231 405
140.2232 55
140.2233 401
140.2234 401
140.2235 401
140.2236 401
140.2237 401
140.2238 404
140.2239 403
140.2240 401
140.2241 402, 405
140.2244 402
140.2245 404
140.2248 402, 403
140.2249 56
140.2250 404
140.2252 406
140.2253 401
140.2254 62
140.2255 406
140.2256 406
140.2261 406
140.2263 406
140.2267 403
140.2268 403
140.2269 403
140.2270 403
140.2271 403
140.2272 403
140.2273 403
140.2274 403
140.2275 403
140.2276 403
140.2277 403
140.2278 403
140.2279 60
140.2282 127, 148, 410
140.2284 402
140.2285 400
140.2286 127, 148, 410
140.2288 127, 148, 410
140.2290 402
140.2291 402
140.2292 403
140.2293 403
140.2294 404
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140.2295 404
140.2296 403
140.2297 403
140.2298 403
140.2299 403
140.2309 405
140.2319 23
140.2320 397
140.2321 396, 397
140.2322 396, 397
140.2323 396, 397
140.2324 396, 397
140.2325 56
140.2327 53
140.2331 405
140.2334 405
140.2335 405
140.2336 405
140.2340 404
140.2341 404
140.2350 62, 480
140.2351 60, 400
140.2352 60, 400
140.2353 404, 406
140.2356 403
140.2357 403
140.2358 403
140.2360 405
140.2370 55
140.2371 54, 55
140.2372 54, 55
140.2373 54, 55
140.2374 55
140.2375 55
140.2376 55
140.2382 62, 480
140.2383 62, 480
140.2384 62
140.2400 17
140.2404 18
140.2405 17
140.2410 17
140.2415 17
140.2420 17
140.2425 18
140.2430 18
140.2435 18
140.2436 18
140.2440 18
140.2445 18
140.2450 18
140.2455 15, 18
140.2456 15
140.2460 19
140.2461 23
140.2462 19
140.2469 19
140.2475 22
140.2476 22, 26
140.2477 22, 26
140.2478 22, 27
140.2479 22, 27
140.2480 20
140.2481 20
140.2482 20
140.2483 20
140.2484 20
140.2485 20
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140.2486 20
140.2487 20
140.2488 20
140.2489 20
140.2490 19
140.2491 19
140.2492 19
140.2493 19
140.2494 19
140.2495 19
140.2496 19
140.2497 19
140.2498 19
140.2499 19
140.2501 20, 21
140.2505 21
140.2510 20
140.2511 20, 21
140.2515 21
140.2520 21
140.2521 20, 21
140.2522 21
140.2523 21
140.2525 21
140.2530 407
140.2531 20, 21
140.2532 407
140.2533 407
140.2535 21
140.2536 407
140.2537 408
140.2541 20, 21
140.2545 21
140.2551 20, 21
140.2555 21
140.2561 20, 21
140.2565 21
140.2571 20, 21
140.2575 21
140.2581 20, 21
140.2585 21
140.2591 20, 21
140.2595 21
140.2597 20
140.2598 20
140.2599 20
140.3010 29
140.3011 29
140.3012 29
140.3016 29
140.3017 29
140.3019 29
140.3065 50
140.3066 50
140.3067 50
140.3068 50
140.3090 29
140.4003 22
140.5201 25
140.5202 25
140.5211 25
140.5212 25
140.5221 24, 460
140.5222 24, 460
140.5223 24, 460
140.5245 20
140.5246 20
140.5247 20
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140.5248 20
140.5249 20
140.5250 20
140.5251 20
140.5252 25, 428, 460
140.5253 20
140.5254 25, 428, 460
140.5255 25, 428, 460
140.5256 25, 428, 460
140.5257 25, 428, 460
140.5258 25, 428, 460
140.5259 25, 461
140.5261 20
140.5262 20
140.5263 20
140.5264 20
140.5265 20
140.5270 24, 428, 460
140.5271 24, 428, 460
140.5272 24, 428, 460
140.5273 24, 428, 460
140.5274 24, 428, 460
140.5275 24, 428, 460
140.5276 24, 428, 460
140.5277 24, 428, 460
140.5290 19
140.5291 19
140.5292 19
140.5293 19
140.5294 19
140.5295 19
140.5296 19
141.5000 413
141.5001 413
141.6000 217
141.6001 217
141.6010 217
144.0622 49
144.0624 49
144.0625 49
144.0626 49
144.0628 49
144.0631 49
144.0632 49
144.0633 49
144.0634 49
150.0501 123
150.0502 123
150.0503 123
150.0504 123
150.0505 123
150.0506 123
150.0507 123
150.0508 123
150.0509 123
150.0510 123
150.0511 123
150.0512 123
150.0513 123
150.0514 123
150.0515 123
150.0521 123
150.0522 123
150.0523 123
150.0524 123
150.0525 123
150.0925 192, 201
150.0926 192, 201
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150.0927 192, 201
150.0928 192, 193, 202
150.0929 193, 202
150.0930 205
150.0931 205, 206
150.0932 205, 206
150.0934 193, 202
150.0935 206
150.0938 193, 202
150.0941 126
150.0950 204
150.0951 204, 205
150.0952 204, 205
150.0953 204, 205
150.0954 205
150.0955 205
150.0956 205
150.0957 204, 205
150.0958 205
150.0959 205
150.0960 216
150.0961 205
150.0962 205
150.0963 205
150.0964 205
150.0965 205
150.0966 205
150.0967 205
150.0968 205
150.0969 205
150.0970 216
150.0971 205
150.0972 205
150.0973 205
150.0974 205
150.0975 205
150.0976 205
150.0977 205
150.0990 202
150.0991 202
150.0992 202
150.0993 202
150.0994 202
150.0997 203
150.0999 200
150.1035 6, 218
150.1036 6, 218
150.1037 6, 218
150.1051 6, 218
150.1052 6, 218
150.1053 6, 218
150.1055 6
150.1057 6, 218
150.1058 6
150.1059 6, 218
150.1061 6
150.1071 468
150.1074 468
150.1075 468
150.1080 468
150.1082 468
150.1083 468
150.1100 125
150.1101 125
150.1103 125
150.1104 125
150.1105 125
150.1106 125
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150.1107 125
150.1108 125
150.1109 125
150.1110 125
150.1111 125
150.1112 125, 126
150.1113 125
150.1114 125
150.1115 125
150.1116 125
150.1117 125
150.1118 125
150.1119 125
150.1120 125
150.1121 125
150.1122 125
150.1124 125
150.1130 134
150.1131 134
150.1132 134
150.1133 134
150.1134 134
150.1141 138
150.1142 138
150.1143 138
150.1144 138
150.1150 138
150.1151 138
150.1152 138
150.1153 138
150.1154 138
150.1155 138
150.1156 138
150.1157 138
150.1165 134
150.1175 137, 138
150.1176 137
150.1177 137, 138
150.1179 137
150.1180 139
150.1181 139
150.1182 432
150.1183 432
150.1185 139
150.1186 139
150.1190 139
150.1191 139
150.1195 139
150.1196 139
150.1210 124
150.1215 209
150.1231 207
150.1232 207
150.1256 209, 210
150.1261 208, 210
150.1262 209, 210
150.1264 207, 210
150.1266 208, 209
150.1269 208, 210
150.1270 210
150.1271 209, 210
150.1272 210
150.1288 208, 209, 210
150.1290 208, 209, 210
150.1291 208, 209, 210
150.1292 209, 210
150.1293 210
150.1296 210
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150.1305 123
150.1305-21 123
150.1305-22 123
150.1305-23 123
150.1305-24 123
150.1305-25 123
150.1315 462
150.1316 461, 462
150.1317 462
150.1318 461, 462
150.1319 461, 462
150.1321 462
150.1330 119
150.1330-1 119
150.1330-2 119
150.1330-3 119
150.1330-4 119
150.1330-5 119
150.1330-6 119
150.1340 357, 462
150.1345 357, 462
150.1371 119, 120
150.1373 119, 120
150.1375 119, 120
150.1379 119, 120
150.1381 119, 120
150.1385 119
150.1386 119, 120
150.1387 119, 120
150.1388 119, 120
150.1389 119, 120
150.1390 119, 120
150.1391 119, 120
150.1392 119, 120
150.1393 119, 120
150.1394 119, 120
150.1395 119, 120
150.1410 64, 169, 315
150.1430 357, 462
150.1435 357, 462
150.1467 357
150.1480 191, 203
150.1495 191, 203
150.1541 129, 439
150.1542 129, 439
150.1543 129, 439
150.1569 64
150.1570 64, 413
150.1571 159
150.1580 108, 159
150.1581 108, 159
150.1582 108, 159
150.1584 108, 159
150.1585 129, 439
150.1586 129, 439
150.1587 129, 439
150.1588 129, 439
150.1594 108, 159
150.1595 108, 159
150.1596 108, 159
150.1597 108, 159
150.1598 108, 159
150.1599 108, 159
150.1608 306, 335, 370
150.1611 8
150.1612 8
150.1613 8
150.1614 8
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150.1615 8
150.1616 8
150.1617 8
150.1618 8
150.1619 8
150.1620 8
150.1621 8
150.1622 8
150.1623 8
150.1624 8
150.1625 8
150.1626 8
150.1630 8
150.1645 64, 169, 314
150.1655 201
150.1660 79, 446, 494
150.1665 79, 446, 494
150.1667 204, 205
150.1668 204, 205
150.1669 204, 206
150.1670 200
150.1672 204, 206
150.1673 204, 206
150.1674 204, 206
150.1675 204
150.1676 204, 206
150.1677 204, 206
150.1678 204, 206
150.1679 204, 206
150.1684 80, 279, 494
150.1685 8, 59, 402
150.1686 8, 59, 402
150.1687 8, 59, 402
150.1688 8, 59, 402
150.1689 8, 59, 402
150.1690 65, 315, 413
150.1695 64, 169, 315
150.1695-1 64, 169, 315
150.1695-2 64, 169, 315
150.1695-3 64, 169, 315
150.1695-4 64, 169, 315
150.1695-5 64, 169, 315
150.1695-6 64, 169, 315
150.1703 267
150.1704 267
150.1705 267
150.1706 267
150.1707 267
150.1745 192, 201
150.1835 159
150.1836 159
150.1837 159
150.1845 108
150.1846 108
150.1847 108
150.1848 108
150.1849 108
150.1851 108
150.1852 108
150.1853 108
150.1854 108
150.1855 108
150.1856 108
150.1857 108
150.1858 108
150.1859 108
150.1894 151
150.1900 152
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150.1901 152
150.1902 152
150.1903 152
150.1904 152
150.1905 152
150.1906 152
150.1907 152
150.1910 69, 141
150.1911 69, 141
150.1912 69, 141
150.1913 69, 141
150.1914 69, 141
150.1915 69, 141
150.1916 69, 141
150.1917 69, 141
150.1918 69, 141
150.1920 141
150.1920-1 141
150.1920-10 141
150.1920-2 141
150.1920-3 141
150.1920-4 141
150.1920-5 141
150.1920-6 141
150.1920-7 141
150.1920-8 141
150.1920-9 141
150.1921 141
150.1922 141
150.1963 71, 180, 501
150.1968 71, 180, 501
150.1995 454
150.2021 465
150.2022 465
150.2024 466
150.2025 466
150.2027 465
150.2029 183, 465
150.2031 465
150.2032 465
150.2033 465
150.2040 192, 204
150.2070 68
150.2070-1 68
150.2070-28 68
150.2070-29 68
150.2070-30 68
150.2090 167
150.2096 167
150.2139 465
150.2230 431
150.2233 72, 84, 144
150.2241 432
150.2242 432
150.2450 288
150.2451 288
150.2452 288
150.2453 288
150.2454 288
150.2455 288
150.2456 288
150.2510 159
150.2511 159
150.2512 159
150.2513 159
150.2514 159
150.2515 159
150.2516 159
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150.2520 151
150.2521 150, 151
150.2522 150, 151
150.2523 150, 151
150.2524 150, 151
150.2525 150, 151
150.2526 150, 151
150.2527 150, 151
150.2528 150, 151
150.2529 150, 151
150.2530 150, 151
150.2531 150, 151
150.2532 150, 151
150.2533 150, 151
150.2534 150, 151
150.2535 150, 151
150.2536 151
150.2800 79, 109, 446
150.2990 166
150.3000 166
150.3001 166
150.3002 166
150.3003 166
150.3004 166
150.3005 166
150.3006 166
150.3010 65
150.3015 167
150.3040 71, 181, 501
150.3045 41, 195
150.3075 200, 202
150.3076 200, 202
150.3077 200, 202
150.3085 41
150.3095 201
150.3096 201
150.3129 108
150.3130 168
150.3150 166
150.3152 166
150.3170 168
150.3192 167
150.3194 168
150.3205 166
150.3206 166
150.3207 166
150.3208 166
150.3209 166
150.3210 166
150.3211 166
150.3212 166
150.3213 166
150.3214 166
150.3215 166
150.3216 166
150.3217 166
150.3220 71, 181, 502
150.3510 126
150.3511 126
150.3512 126
150.3513 126
150.3514 126
150.3515 126
150.3516 126
150.3517 126
150.3518 126
150.3519 126
150.3520 126
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150.3521 126
150.3522 126
150.3523 126
150.3524 126
150.3526 126
150.3610 129
150.3611 129
150.3805 70
150.3810 70
150.3811 70
150.3812 70
150.3814 70
150.3817 70
150.3819 70
150.4900 462
150.4901 462
150.4902 357, 462
150.4903 462
150.4904 357, 462
150.4905 462
150.4906 462
150.4907 462
150.4908 462
150.4911 357, 462
150.7015 120
150.7016 120
150.7017 120
150.7018 120
150.7019 120
150.7021 120
150.7022 120
150.7023 120
150.7024 120
150.7026 120
150.7030 123
150.7031 123
150.7032 123
150.7033 123
150.7034 123
150.7035 123
150.7036 123
150.7037 123
150.7038 123
150.7039 123
150.7040 123
150.7041 123
150.7042 123
150.7043 123
150.7044 123
150.7045 123
150.7046 123
150.7047 123
150.7048 123
150.7049 123
150.7050 123
150.7060 120
150.7061 120
150.7062 120
150.7063 120
150.7064 120
150.7065 120
150.7066 120
150.7067 120
150.7068 120
150.7069 120
150.8251 495
150.8252 495
150.8253 81, 448, 499
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150.8254 448, 499
150.8255 81, 448, 499
150.8256 448, 499
150.8261 495
150.8262 495
150.8267 51, 496
150.9001 78, 449, 496
150.9002 78, 449, 496
150.9010 159
150.9020 68
150.9021 68
150.9022 68
150.9023 68
150.9025 68
150.9026 68
150.9027 68
150.9030 110
150.9031 110
150.9032 110
150.9033 110
150.9034 110
150.9035 110
150.9036 110
150.9037 110
150.9203 446
150.9204 491
150.9205 78, 189, 496
150.9209 79, 449, 497
150.9221 80, 279, 494
150.9222 109, 490, 495
150.9230 79, 279, 497
150.9234 78, 449, 496
150.9235 78, 449, 496
150.9239 78, 496
150.9240 78, 189, 497
150.9250 80, 109, 495
150.9251 80, 109, 495
150.9252 80, 109, 495
150.9253 80, 109, 495
150.9255 80, 495
150.9256 80, 495
150.9258 281, 447, 491
150.9261 281, 447, 491
150.9262 281, 447, 491
150.9263 281, 447, 491
150.9264 281, 447, 491
150.9265 281, 447, 491
150.9267 281, 447, 491
150.9268 281, 447, 491
150.9269 281, 447, 491
150.9271 281, 447, 491
150.9272 281, 447, 491
150.9273 281, 447, 491
150.9274 281, 447, 491
150.9275 281, 447, 491
150.9276 281, 447, 491
150.9277 281, 447, 491
150.9278 281, 447, 491
150.9290 445
150.9291 442, 445
150.9292 442, 445
150.9293 445
150.9294 443, 445
150.9295 443, 445
150.9296 444, 445
150.9297 444, 445
150.9298 445
150.9299 445
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150.9303 79, 279, 496
150.9313 441
150.9314 441
150.9317 441
150.9335 442
150.9348 443
150.9354 78, 280, 489
150.9355 110
150.9355-1 110
150.9355-2 110
150.9355-24 110
150.9355-3 110
150.9355-4 110
150.9355-5 110
150.9355-6 110
150.9355-7 110
150.9355-8 110
150.9355-9 110
150.9356 110
150.9357 77, 279, 488
150.9358 78, 280, 489
150.9359 77, 279, 488
150.9360 77, 279, 489
150.9361 77, 280, 489
150.9375 106, 429, 441
150.9376 106, 429, 441
150.9377 440
150.9378 440
150.9379 440
150.9429 442
150.9510 38
150.9520 38
150.9530 38
150.9540 38
150.9560 176
150.9562 281, 447, 491
150.9563 281, 447, 491
150.9564 281, 447, 491
150.9566 281, 447, 491
150.9567 281, 447, 491
150.9570 38, 39
150.9571 38, 39
150.9572 38, 39
150.9573 38, 39
150.9575 39
150.9610 38
150.9613 38
150.9614 38
150.9615 38
150.9616 38
150.9619 38
150.9620 38
150.9630 39
150.9630-1 39
150.9632 39
150.9633 39
150.9634 39
150.9635 39
150.9636 39
150.9637 39
150.9638 39
150.9640 39
150.9642 39
150.9643 39
150.9644 39
150.9650 38
150.9651 38
150.9652 38

Položka Strana
150.9653 38
150.9654 38
150.9655 38
150.9660 39
150.9661 39
150.9662 39
150.9663 39
150.9664 39
150.9665 39
150.9666 39
150.9667 39
150.9668 39
150.9669 39
150.9670 39
150.9671 281
150.9672 281
150.9673 281
150.9674 281
150.9675 281
150.9676 281
150.9677 281
150.9678 281
150.9679 281
150.9680 281, 447, 491
150.9681 281
150.9682 281
150.9683 281
150.9684 281
150.9686 281
150.9687 281
150.9688 281
150.9689 281
150.9690 281
150.9710 308, 337, 372
150.9712 308, 337, 372
150.9713 308, 337, 372
150.9714 308, 337, 372
150.9715 308, 337, 372
150.9716 308, 337, 372
150.9717 308, 337, 372
150.9718 308, 337, 372
150.9719 308, 337, 372
150.9720 308, 337, 372
150.9721 308, 337, 372
150.9722 308, 337, 372
150.9723 308, 337, 372
150.9724 308, 337, 372
150.9725 308, 337, 372
150.9726 308, 337, 372
150.9727 308, 337, 372
150.9728 308, 337, 372
150.9729 308, 337, 372
150.9730 308, 337, 372
150.9731 308, 337, 372
151.2026 39
151.2073 123
151.2602 20
151.26025 129, 439
151.2603 308, 337, 372
152.1002 118
152.1003 118
152.1004 118
152.1005 118, 119
152.1006 118, 119
152.1007 118, 119
152.1008 118, 119
152.1010 118, 119
152.1012 118, 119
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152.1014 118, 119
152.1016 118
152.1018 118
152.1029 118
152.1056 15
152.1085 160
152.1086 161
152.1087 161
152.1088 161
152.1089 161
152.1090 140
152.1100 118
152.1101 119
152.1173 162
152.1190 161
152.1191 161
152.1192 161
152.1193 161
152.1194 161
152.1195 161
152.1196 161
152.1197 161
152.1198 161
152.1199 161
152.1347 162
152.1348 162
152.1370 161
152.1372 162
152.1373 162
152.1374 162
152.1375 162
152.1376 162
152.1377 162
152.1380 162
152.1381 162
152.1382 162
152.1383 162
152.1384 162
152.1385 162
152.1401 156
152.1450 160
152.1455 160
152.1456 160
152.1457 160
152.1458 160
152.1459 160
152.1461 160
152.1462 160
152.1463 160
154.0011 207, 209
154.0012 207, 209
154.0013 207, 209
154.0015 209
154.0124 257
154.0135 208, 209
154.0137 208
154.0175 209
154.0208 208, 209
154.0225 209
154.0227 209
155.5002 440
155.5003 440
155.5005 440
156.0330 11
156.0415 370
156.0416 370
156.0506 26
156.0507 26
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156.0519 26
156.0520 26
156.0529 26
156.0598 10, 271, 434
157.0950 433
157.0960 433
158.8023 423
158.8050 6, 9
158.8051 6, 9
158.8052 6, 9
158.8053 6, 9
158.8054 6, 9
158.8055 6, 9
158.8056 6, 9
159.0010 9
159.0030 9
159.1125 72, 84, 94, 144
159.1126 72, 84, 94, 144
159.1127 72, 84, 94, 144
159.2128 72, 84, 94, 144
160.0001 280, 450, 490
160.0015 488
160.0018 277, 488
160.0040 490
160.0175 17
160.0176 17
160.0177 17
160.0178 17
160.0179 17
160.0180 17
160.0181 17
160.0182 17
160.0183 17
160.0184 17
160.0185 17
160.0186 17
160.0187 17
160.0188 17
160.0189 17
160.0190 17
160.0223 481
160.0225 480
160.0226 481
160.0227 481
160.0228 480
160.0229 481
160.0247 481
160.0250 472, 481
160.0260 62, 480
160.0270 124
160.0271 124
160.0272 124
160.0273 124
160.0274 124
160.0275 124
160.0276 124
160.0277 124
160.0279 124
160.0280 125
160.0281 125
160.0282 125
160.0283 125
160.0284 125
160.0285 125
160.0286 125
160.0287 125
160.0289 125
160.0290 125
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160.0291 125
160.0292 125
160.0293 125
160.0294 125
160.0295 124, 125
160.0324 276, 486
160.0327 276, 486
160.0329 276, 486
160.0334 277, 486
160.0349 469, 485
160.0350 469, 485
160.0351 469, 485
160.0352 469, 485
160.0354 469, 485
160.0356 469, 485
160.0358 469, 485
160.0359 469, 485
160.0360 469, 485
160.0370 472, 484
160.0371 472, 484
160.0373 472, 484
160.0374 472, 484
160.0377 472, 484
160.0378 472, 484
160.0379 472, 484
160.0380 472, 484
160.0381 469, 484
160.0391 487
160.0393 487
160.0441 472, 484
160.0442 472, 484
160.0703 472, 486
160.0716 470, 485
160.0738 189, 494
160.0739 471, 486
160.0741 471
160.0742 470
160.0743 470
160.0744 471
160.0745 471
160.0750 282, 289
160.0751 282, 289
160.0752 282, 289
160.0753 282, 289
160.0755 282, 289
160.0756 282, 289
160.0762 282, 289
160.0763 282, 289
160.0764 282, 289
160.0765 282, 289
160.0766 282, 289
160.0767 282, 289
160.0768 282, 289
160.0769 282, 289
160.0790 109, 280, 489
160.0791 109, 280, 489
160.0792 109, 280, 489
160.0793 109, 280, 489
160.0794 109, 280, 489
160.0795 109, 280, 489
161.0017 29
161.0018 29
161.0019 29
161.0021 29
161.0022 29
161.0023 29
161.0950 433
161.0960 433
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162.0215 11
162.0216 10, 11
162.0217 10, 11
162.0218 10, 11
162.0271 11
162.0471 11
2
201.2300 432
201.2301 432
201.2302 432
201.2305 51, 433, 461
201.2306 51, 433, 461
201.2310 51, 433, 461
201.2311 51, 433, 461
201.2316 7
201.2320 432
201.2321 432, 461
201.2322 432, 461
201.2325 51, 433, 461
201.2326 51, 432, 461
222.1001M 428
222.1601 29
222.1602 29
222.1603 29
222.2060 104, 428
3
300.0066 257
300.0506 430
300.0525 430
300.0530 430
300.0535 430
300.0536 430
300.0537 462
300.0539 430
300.0540 429
300.0550 462
300.0555 430, 431
300.0556 432
300.0560 431, 432
300.0565 431
300.0580 430
300.0600 124
300.0611 124
300.0612 124
300.0613 124
300.0614 124
300.0615 124
300.0616 124, 138
300.0617 124
300.0618 124
300.0623 431
300.0625 431, 432
300.0630 139
300.0631 139
300.0632 139
300.0633 139
300.0634 139
300.0635 139
300.0636 139
300.0637 139
300.0638 139
300.0639 139
300.0690 431
300.0691 431
300.0692 431
310.0176 405
310.0180 41
310.0185 41
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331.0680 469
331.0681 469
331.0682 469
331.0683 469
332.0106 13
332.0108 13
332.0110 13
332.0206 14
332.0208 14
332.0210 14
332.0308 14
332.0310 14
332.0408 14
332.0508 14
332.0608 14
332.0708 14
332.0808 14
332.0809 14
332.0908 14
332.0938 14
332.0950 13
332.0951 13
332.0953 13
337.2010 173
340.0001 51
340.0002 51
340.0003 51
340.0004 51
340.0005 51
340.0010 162, 417
340.0011 51
340.0012 51
340.0013 51
340.0014 51
340.0015 51
340.0016 52
340.0017 52
340.0018 52
340.0019 52
340.0020 52
340.0021 52
340.0022 52
340.0023 52
340.0024 52
340.0025 52
340.0026 52
340.0027 52
340.0028 52
340.0029 52
340.0030 52
340.0031 52
340.0032 52
340.0033 52
340.0034 52
340.0035 52
340.0036 52
340.0037 52
340.0038 52
340.0039 52
340.0040 52
340.0041 52
340.0042 52
340.0043 52
340.0044 53
340.0045 53
340.0046 53
340.0047 53
340.0048 53



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i513

Položka Strana
340.0049 53
340.0050 53
340.0051 53
340.0061 162, 417
340.0062 162, 417
340.0063 162, 417
340.0064 162, 417
340.0065 162, 417
340.0066 162, 417
340.0067 162, 417
340.0068 162, 417
340.0069 162, 417
340.0070 162, 417
340.0071 162, 417
340.0072 162, 417
340.0073 162, 417
340.0074 162, 417
340.0075 162, 417
340.0076 162, 417
340.0077 162, 417
340.0078 162, 417
340.0079 162, 417
340.0080 162, 417
340.0081 162, 417
340.0082 162, 417
340.0083 162, 417
340.0084 162, 417
340.0085 162, 417
340.0086 162, 417
340.0087 162, 417
340.0088 162, 417
340.0089 162, 417
340.0090 162, 417
340.0091 162, 417
340.0092 162, 417
340.0093 162, 417
340.0094 162, 417
340.0095 162, 417
340.0096 162, 417
340.0097 162, 417
340.0098 162, 417
390.0190 13
4
400.9007 166
405.0020 159
405.0021 159
405.0022 159
405.0023 159
405.0024 159
430.0601 438
430.0602 438
430.0603 438
430.0604 438
430.0605 438
430.0606 438
430.0607 438
430.0608 438
430.0609 438
430.0610 438
430.0611 439
430.0612 439
430.0613 439
430.0614 439
430.0615 439
430.0616 439
430.0617 439
430.0618 439
430.0619 439
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430.0621 439
440.0001 364, 376, 419
440.0002 364, 376, 419
440.0003 364, 419
440.0004 326, 364, 420
440.0005 376, 378, 421
440.0006 364, 419
440.0007 295, 378, 420
440.0008 299, 303, 420
440.0009 376, 377, 420
440.0010 327, 328, 360
440.0011 364, 376
440.0012 364, 376, 419
440.0013 377, 419
440.0014 377, 419
440.0015 377, 420
440.0016 326, 377, 420
440.0017 299, 326, 420
440.0020 303, 333, 334
440.0025 303, 326, 421
440.0026 326, 377
440.0027 377, 420
440.0028 299, 303, 326
440.0029 299, 303, 326
440.0031 295, 328
440.0032 295, 328
440.0033 295, 328
440.0034 301, 422
440.0035 295, 328
440.0036 328, 361, 367
440.0037 368, 379, 422
440.0038 328, 367, 422
440.0040 299, 377, 420
440.0041 299, 377, 420
440.0042 299, 377, 420
440.0043 299, 377, 420
440.0044 299, 377, 420
440.0045 299, 377, 420
440.0046 299, 377, 420
440.0047 299, 378, 420
440.0048 299, 378, 420
440.0049 299, 378, 420
440.0055 379, 420, 421
440.0056 327, 378, 420
440.0057 299, 327, 378
440.0058 299, 327, 378
440.0060 378, 420, 421
440.0061 299, 378, 420
440.0063 327, 361, 378
440.0070 299, 378, 420
440.0104 303, 333, 368
440.0112 303, 387
440.0127 303, 387
440.0176 302, 329, 380
440.0178 302, 329
440.0179 302, 329, 380
440.0180 302, 329
440.0185 302, 329
440.0190 302, 330, 424
440.0195 303, 333, 334
440.0204 302, 303, 329
440.0209 303, 368, 387
440.0215 303, 333
440.0260 332
440.0280 303, 333, 334
440.0300 303, 329, 379
440.0301 303, 329, 380
440.0302 303, 329, 380
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440.0303 303, 329, 380
440.0304 303, 329, 380
440.0305 303, 329, 380
440.0306 303, 329, 380
440.0307 303, 329, 380
440.0308 303, 329, 380
440.0309 303, 329, 380
440.0310 303, 329, 380
440.0311 303, 329, 380
440.0312 303, 329, 380
440.0313 303, 329, 380
440.0314 303, 329, 380
440.0315 303, 329, 380
440.0316 303, 329, 380
440.0317 303, 329, 380
440.0318 303, 329, 380
440.0319 303, 329, 380
440.0320 303, 329, 380
440.0321 303, 329, 380
440.0322 303, 329, 380
440.0323 303, 329, 380
440.0324 303, 329, 380
440.0325 303, 329
440.0326 303, 330
440.0327 303, 330
440.0328 303, 330
440.0329 303, 330
440.0331 303, 330
440.0332 303, 330
440.0333 303, 330
440.0334 303, 330
440.0336 303, 330
440.0337 303, 330
440.0338 303, 330
440.0340 303, 333, 334
440.0345 422
440.0348 303, 329, 380
440.0352 332, 362
440.0353 332, 362
440.0357 303, 332
440.0358 303, 332
440.0361 333, 334, 362
440.0362 303, 333, 362
440.0363 303, 333, 362
440.0365 362
440.0366 302, 303, 362
440.0371 302
440.0372 302
440.0373 302
440.0374 302
440.0375 368
440.0376 368
440.0377 368
440.0378 368
440.0379 368
440.0380 303
440.0381 303, 333
440.0382 303, 333
440.0383 303, 333
440.0384 303, 333
440.0385 303, 387
440.0386 303, 333
440.0387 303, 387
440.0388 303, 387
440.0389 303, 387
440.0390 370
440.0391 370
440.0392 370
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440.0393 370
440.0394 370
440.0396 370
440.0397 370
440.0398 370
440.0399 370
440.0400 424
440.0401 424
440.0402 424
440.0403 424
440.0406 303, 333
440.0407 328, 367, 422
440.0408 329, 367, 422
440.0409 328, 361, 422
440.0480 299, 377, 420
440.0481 299, 377, 420
440.0482 299, 377, 420
440.0483 299, 377, 420
440.0484 299, 377, 420
440.0485 299, 377, 420
440.0490 362
440.0491 362
440.0492 362
440.0493 362
440.0495 362
440.0496 362
440.0497 362
440.0498 362
440.0536 380
440.0537 380
440.0538 380
440.0580 327, 360, 421
440.0581 332
440.0582 332
440.0583 332
440.0584 332
440.0585 327, 361, 366
440.0586 332
440.0587 332, 362
440.0588 332, 362
440.0589 332, 362
440.0590 362
440.0591 332, 362
440.0592 332, 362
440.0593 302, 362
440.0595 332
440.0596 332
440.0597 332
440.0598 332
440.0599 332
440.0600 332
440.0601 332
440.0602 332
440.0603 302, 332
440.0604 332
440.0605 332
440.0606 332
440.0607 332
440.0610 362
440.0615 362
440.0616 362
440.0620 302
440.0625 302
440.0626 302
440.0665 332, 334
440.0675 303, 331, 333
440.0690 303, 333
440.0695 333
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440.0700 330
440.3049 303, 329, 380
440.9991 327, 378, 421
440.9995 328, 379, 421
440.9996 328, 379, 421
440.9997 380
450.0000 358
450.0001 358, 389
450.0002 358, 389
450.0003 358, 389
450.0004 358, 389
450.0050 319
450.0051 319
450.0060 316
450.0061 316
450.0062 316
450.0066 316
450.0067 316
450.0070 318
450.0071 318
450.0075 316
450.0076 316
450.0080 363
450.0082 363
450.0083 363
450.0084 363
450.0085 317
450.0087 363
450.0088 363
450.0106 357
450.0107 357
450.0110 353, 384
450.0120 330
450.0121 330
450.0122 330
450.0123 330
450.0124 330
450.0126 330
450.0127 330
450.0150 348, 352
450.0152 348, 349, 352
450.0155 357
450.0156 357
450.0157 357
450.0160 348, 350
450.0161 351
450.0167 352
450.0168 348, 352
450.0169 348, 351
450.0170 348
450.0175 349
450.0176 349
450.0180 342
450.0181 342
450.0182 342
450.0183 342
450.0184 342
450.0185 342
450.0186 342
450.0187 342
450.0190 342
450.0191 342
450.0192 342
450.0193 342
450.0194 342
450.0195 342
450.0196 342
450.0197 342
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450.0198 342
450.0200 347
450.0201 353, 384
450.0203 348
450.0204 345, 387
450.0205 345, 387
450.0207 388
450.0208 343, 389
450.0210 342
450.0215 346, 387
450.0220 354
450.0221 354
450.0225 292, 343, 388
450.0226 292
450.0227 292
450.0230 347
450.0235 266
450.0236 355
450.0237 273
450.0240 425
450.0241 343, 355
450.0242 293
450.0243 293
450.0245 334, 355
450.0251 353
450.0300 426
450.0305 426
450.0310 425
450.0311 425
450.0315 429
450.0320 425
450.0330 317
450.0340 416
450.0350 104, 428
450.0351 104, 428
450.0352 104, 428
450.0360 418
450.0361 418
450.0362 418
450.0367 422
450.0368 422
450.0370 458
450.0371 458
450.0372 457
450.0373 457
450.0374 457
450.0375 458
450.0376 458
450.0377 458
450.0404 267
450.0405 267
450.0407 267
450.0441 419
450.0442 419
450.0443 419
450.0444 419
450.0445 419
450.0453 115
450.0960 400, 478
450.0970 319
450.0971 319
450.0972 319
450.0973 319
450.0974 319
450.0975 319
450.0976 319
450.0977 319
450.5000 380
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450.5004 380
450.5005 380
450.5006 380
450.5007 380
450.5008 380
450.5009 380
450.5010 380
450.5011 380
450.5012 380
450.5020 381
450.5024 380, 381
450.5025 380, 381
450.5026 380, 381
450.5027 380, 381
450.5028 380, 381
450.5029 380, 381
450.5030 380, 381
450.5031 380, 381
450.5032 380, 381
455.0000 105, 158
455.0001 104, 157, 158
455.0002 105, 157, 158
455.0003 105, 157, 158
455.0004 105, 158
455.0006 158
455.0010 114, 288
455.0011 114, 288
455.0012 114
455.0013 115
455.0016 114
455.0017 114
455.0020 135
455.0021 135
455.0030 105, 157
455.0031 105, 157
455.0032 105, 157
455.0033 105, 157
455.0034 105, 157
455.0050 107, 429, 440
455.0051 107, 429, 440
455.0052 107, 429, 440
455.0055 106, 428, 440
455.0070 136
455.0075 133
455.0076 80
455.0081 135, 137
455.0085 136
455.0090 53, 292
455.0095 160
455.0100 267, 381
455.0105 135
455.0106 135
455.0110 69
455.0111 68, 69
455.0112 69
455.0113 68, 69
455.0114 68, 69
455.0115 68, 69
455.0116 68, 69
455.0117 68, 69
455.0118 68, 69
455.0119 68, 69
455.0120 159
455.0121 159
455.0122 159
455.0123 159
455.0130 70, 167
455.0131 70, 168

Položka Strana
455.0135 68
455.0136 68, 69
455.0137 68, 69
455.0138 68, 69
455.0140 69
455.0141 69
455.0142 69
455.0143 69
455.0144 69
455.0145 69
455.0161 288
455.0162 288
455.0163 288
455.0164 288
455.0165 288
460.0005 345
460.0010 345
460.0012 292
460.0013 292
460.0014 60
460.0015 345
460.0016 60
460.0020 345
460.0025 345
460.0030 345
460.0035 345
460.0040 345
460.0045 345
460.0050 344
460.0055 344
460.0060 344
460.0065 344
460.0070 344
460.0075 344
460.0080 344
460.0085 344
460.0090 344
460.0095 344
460.0105 344
460.0110 344
460.0115 344
460.0120 344
460.0125 344
460.0130 344
460.0135 344
460.0140 344
460.0145 344
460.0150 344
460.0155 344
460.0160 344
460.0165 344
460.0170 344
460.0175 344, 349
460.0180 344
460.0185 344
460.0205 345
460.0215 345
460.0220 345
460.0225 345
460.0230 345
460.0235 345
460.0240 345
460.0245 345
460.0250 345
460.0255 345
460.0260 345
460.0265 345
460.0270 345

Položka Strana
460.0275 345
460.0280 345
460.0285 345
460.0290 345
460.0295 345
460.0305 345
460.0310 345
460.0315 345
460.0320 345
460.0325 345
460.0330 345
460.0335 345
460.0340 345
460.0345 345
460.0410 346, 389
460.0415 343, 388
460.0420 389
460.0425 354
460.0465 266
460.0470 317
460.0475 317
460.0480 275
460.0481 275
460.0482 275
460.0483 275
460.0484 275
460.0485 275
460.0486 275
460.0487 275
460.0488 275
460.0489 274, 275
460.0490 275
460.0495 275
460.0537 363, 382
460.0541 363
460.0583 426, 427
460.0584 426, 427
460.0585 426, 427
460.0586 426, 427
460.0587 426, 427
460.0588 426, 427
460.0589 426, 427
460.0590 426, 427
460.0591 426
460.0592 426
460.0593 426
460.0594 426
460.0595 426
460.0596 426, 427
460.0597 426
460.0605 426
460.0606 426
460.0607 426
460.0608 426
460.0609 426
460.0610 334
460.0620 382
460.0621 382
460.0622 382
460.0623 382
460.0624 382
460.0626 382
460.0635 168
460.0636 168
460.0637 168
460.0638 168
460.0639 168
460.0655 266

Položka Strana
460.0660 288
460.0680 355
460.0685 358
460.0686 358
460.0687 358
460.0715 104, 157
460.0730 8
460.0731 8
460.0732 8
460.0735 274
460.0736 274
460.0737 274
460.0738 274
460.0739 274
460.0740 274
460.0741 274
460.0742 274
460.0743 274
460.0750 317
460.0755 334
460.0830 139
460.0831 139
460.0832 139
460.0833 139
460.0834 139
460.0835 139
460.0836 139
460.0837 139
460.0838 139
460.0839 139
460.0840 139
460.0850 277, 487
460.0870 352, 381
460.0887 423
460.0888 423
460.0889 423
460.0891 423
460.0892 423
460.0893 423
460.0894 423
460.0896 423
460.0897 423
460.0898 423
460.0899 423
460.0901 423
460.0902 423
460.0903 423
460.0904 423
460.0905 423
460.0906 359, 423
460.0907 359, 423
460.0908 359, 423
460.0909 359, 423
460.0910 423
460.0911 423
460.0912 423
460.0913 423
460.0914 423
460.0950 70, 167
460.0955 427
460.0956 427
460.0957 427
460.0958 427
460.0959 427
460.0960 278, 446
460.0962 427
460.0963 427
460.0964 427
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460.0965 349
460.0966 427
460.0967 427
460.0970 419
460.0975 161
460.0976 161
460.0977 161
460.0978 161
460.0979 161
460.1005 125
460.1006 125, 126
460.1007 126
460.1008 125, 126
460.1009 126
460.1010 383
460.1011 125, 126
460.1012 125, 126
460.1015 355
460.1020 317
460.1025 266, 381
460.1030 319
460.1035 349
460.1040 347
460.1045 444
460.1050 383
460.1051 383
460.1052 383
460.1055 274
460.1056 274
460.1057 274
460.1065 352
460.1070 351
460.1075 351
460.1080 358
460.1081 358
460.1082 133, 358
460.1083 358
460.1085 266, 346
460.1090 160
460.1091 160
460.1092 160
460.1093 160
460.1095 138
460.1105 343
460.1110 133
460.1111 133
460.1112 133
460.1113 133
460.1114 133
460.1130 106, 440
460.1155 135
460.1175 442
460.1180 277, 486
460.1185 445
460.1190 443
460.1195 277, 486
460.1210 369
460.1325 343, 388
460.1350 267
460.1365 354
460.1370 354
460.1380 363
460.1381 363
460.1382 363
460.1383 363
460.1395 136
460.1415 355
460.1420 331

Položka Strana
460.1421 331
460.1422 331
460.1423 331
460.1425 274
460.1426 274
460.1427 274
460.1428 274
460.1429 274
460.1430 274
460.1431 274
460.1433 274
460.1434 274
460.1436 274
460.1437 274
460.1438 274
460.1439 274
460.1501 115
460.1502 115
460.1503 115
460.1504 115
460.1505 115
460.1506 115
460.1507 115
460.1515 266
460.1565 278, 487
460.1570 106, 440
460.1590 266
460.1625 335
460.1626 335
460.1627 335
460.1628 335
460.1629 335
460.1631 335
460.1632 335
460.1665 487
460.1670 106
460.1680 266
460.1705 296, 323, 376
460.1706 296, 323, 376
460.1707 296, 323, 376
460.1708 296, 323, 376
460.1709 296, 323, 376
460.1711 296, 323, 376
460.1712 296, 323, 376
460.1713 296, 323, 376
460.1714 296, 323, 376
460.1715 296, 323, 376
460.1716 296, 323, 376
460.1717 296, 323, 376
460.1718 296, 323, 376
460.1719 296, 323, 376
460.1721 296, 323, 376
460.1722 296, 323, 376
460.1723 296, 323, 376
460.1724 296, 323, 376
460.1725 296, 323, 376
460.1726 296, 323, 376
460.1730 267
460.1735 301, 330, 425
460.1736 302, 330, 425
460.1737 302, 330, 425
460.1738 302, 330, 425
460.1739 302, 330, 425
460.1741 302, 330, 425
460.1742 302, 330, 425
460.1743 302, 330, 425
460.1744 302, 330, 425
460.1745 266, 354

Položka Strana
460.1746 302, 330, 425
460.1750 80
460.1755 423
460.1765 358
460.1766 358
460.1767 358
460.1768 358
460.1769 358
460.1770 358
460.1771 358
460.1772 358
460.1773 358
460.1774 358
460.1775 358
460.1776 358
460.1777 358
460.1778 358
460.1779 358
460.1780 358
460.1781 358
460.1782 358
460.1805 161
460.1806 161
460.1807 161
460.1808 161
460.1815 139
460.1816 139
460.1817 139
460.1818 139
460.1819 139
460.1821 139
460.1830 389
460.2465 152
460.2466 151, 152
460.2467 151, 152
460.2477 151, 152
460.2478 151, 152
460.2479 151, 152
460.2480 151, 152
460.2481 151, 152
460.2485 162
460.2490 162
460.2505 167
460.2511 101
460.2513 176
460.2520 274
460.2521 274
460.2522 274
460.2523 274
460.2524 274
460.2525 274
460.2526 274
460.2615 416
460.2616 386, 416, 423
460.2617 386, 416, 423
460.2618 416
460.2619 416
460.2650 345
460.2655 345
460.2660 345
460.2665 345
460.2670 345
460.2675 345
460.2680 345
460.2685 345
460.2690 345
460.2695 345
460.2700 345

Položka Strana
460.2705 345
460.2710 345
460.2715 345
460.2720 345
460.2725 345
460.2730 345
460.2735 345
460.2740 345
460.2745 345
460.2750 345
460.2755 345
460.2760 345
460.2765 345
460.2770 345
460.2775 345
460.2780 345
460.3310 344
460.3315 344
460.3320 344
460.3325 344
460.3330 344
460.3335 344
460.3340 344
460.3345 344
460.3350 344
460.3355 344
460.3360 344
460.3365 344
460.3370 344
460.3375 344
460.3380 344
460.3385 344
460.3390 344
460.3395 344
460.3400 344
460.3405 344
460.3410 344
460.3415 344
460.3420 344
460.3425 344
460.3430 344
460.3435 344
460.3440 344
460.3620 332
460.3621 332
460.3622 332
460.3623 332
460.3624 332
460.3625 136
460.3626 332
460.3627 332
460.3628 332
460.3629 332
460.3630 358
460.3631 358
460.3632 358
460.3633 332
460.3634 332
460.3635 358
460.3636 332
460.3637 332
460.3638 332
460.3639 332
460.3641 332
460.3642 332
460.3643 332
460.3670 126
460.3671 126

Položka Strana
460.3672 126
460.3673 126
460.3674 382
460.3675 138
460.3679 382
460.3680 131
460.3681 131
460.3682 131
460.3683 131
460.3684 131
460.3685 381
460.3690 382
460.3691 382
460.3692 382
460.3695 8
460.3696 8
460.3697 8
460.3700 358
460.3701 358
460.3702 358
460.3703 358
460.3704 358
460.3705 358
460.3710 134
460.3725 126
460.3730 346
460.3735 273
460.3745 130
460.3746 130
460.3747 130
460.3748 130
460.3749 130
460.3755 375
460.3756 375
460.3757 375
460.3758 375
460.3759 375
460.3760 138
460.3761 375
460.3762 375
460.3763 375
460.3764 375
460.3765 138
460.3766 375
460.3767 375
460.3768 375
460.3769 375
460.3770 138
460.3775 141
460.3780 134
460.3781 134
460.3782 134
460.3783 134
460.3784 134
460.3785 162
460.3786 134
460.3787 134
460.3790 351
460.3795 359
460.3796 359
460.3797 359
460.3798 359
460.3799 359
460.3800 359
460.3801 359
460.3802 359
460.3810 138
460.3815 381
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460.3820 334
460.3855 275
460.3856 275
460.3857 275
460.3858 275
460.3859 275
460.3860 275
460.3861 275
460.3862 275
460.3863 275
460.3864 275
460.3865 275
460.3866 275
460.3867 275
460.3868 275
460.3869 275
460.3870 125
460.3871 125
460.3905 382
460.3906 274, 381, 382
460.3907 274, 381, 382
460.3908 381, 382
460.3910 382
460.3911 274, 382
460.3912 382
460.3913 274, 382
460.3914 382
460.3915 274, 381, 382
460.3916 382
460.3920 442
460.3925 333, 375
460.3926 333, 375, 376
460.3927 333, 375, 376
460.3928 333, 375, 376
460.3929 333, 375, 376
460.3931 333, 375, 376
460.3932 333, 375
460.3933 333, 375
460.3934 333, 375
460.3935 133
460.3936 133
460.3937 133
460.3938 133
460.3939 133
460.3940 133
460.3941 133
460.3942 133
460.3943 133
460.3944 133
460.3945 331
460.3950 275
460.3955 134
460.3960 331
460.3961 331
460.3962 331
460.3963 331
460.3965 417
460.3970 141
460.3971 141
460.3972 141
460.3973 141
460.3974 141
460.3975 141
460.3980 135
460.3990 418
460.3995 364, 383
460.4000 364, 384
460.4005 364, 384

Položka Strana
460.4015 160
460.4020 136
460.4030 130
460.4031 130
460.4032 130
460.4033 130
460.4034 130
460.4040 275
460.4041 275
460.4042 275
460.4045 273
460.4110 319
460.4125 364
460.4126 364
460.4127 364
460.4128 364
460.4130 364
460.4131 364
460.4132 364
460.4133 364
460.4134 364
460.4135 363
460.4136 363
460.4137 363
460.4150 346, 387
460.4154 381, 382
460.4155 381
460.4157 381, 382, 417
460.4158 381
460.4159 381
460.4160 333, 376
460.4161 333, 376
460.4162 333, 376
460.4163 333, 376
460.4165 347
460.4170 347
460.4180 445
460.4185 139
460.4190 346
460.4195 133
460.4196 133
460.4197 133
460.4198 133
460.4199 133
460.4200 275
460.4205 353
460.4220 344
460.4225 344
460.4230 344
460.4235 344
460.4240 344
460.4245 344
460.4250 344
460.4255 344
460.4260 344
460.4265 106
460.4270 106
460.4275 426
460.4280 131
460.4281 131
460.4282 131
460.4283 131
460.4284 132
460.4285 131
460.4286 131
460.4287 131
460.4288 131
460.4289 131

Položka Strana
460.4290 425
460.4291 425
460.4292 425
460.4295 347
460.4300 107
460.4305 107
460.4315 426
460.4320 161
460.4321 161
460.4322 161
460.4323 161
460.4325 161
460.4330 132
460.4331 132
460.4332 132
460.4333 132
460.4334 132
460.4340 132
460.4341 132
460.4342 132
460.4343 132
460.4344 132
460.4360 382
460.4361 382
460.4362 382
460.4363 382
460.4364 382
460.4370 363
460.4375 383
460.4380 363
460.4385 347
460.4390 131
460.4391 131
460.4392 131
460.4393 131
460.4394 131
460.4395 131
460.4396 132
460.4400 132
460.4401 132
460.4402 132
460.4403 132
460.4404 132
460.4405 334
460.4410 334
460.4415 334
460.4420 104, 427
460.4421 104, 427
460.4422 104, 427
460.4423 104, 427
460.4424 104, 427
460.4425 335
460.4426 104, 427
460.4427 104, 427
460.4430 331
460.4435 424
460.4436 424
460.4437 424
460.4438 424
460.4439 424
460.4440 424
460.4441 424
460.4442 424
460.4449 133
460.4450 346
460.4451 133
460.4452 133
460.4453 133

Položka Strana
460.4454 133
460.4455 133
460.4456 133
460.4457 133
460.4458 133
460.4459 133
460.4465 132
460.4466 132
460.4467 132
460.4468 132
460.4469 132
460.4470 132
460.4471 132
460.4472 132
460.4473 132
460.4480 274
460.4481 274
460.4482 274
460.4486 274
460.4489 333
460.4490 333
460.4491 333
460.4492 333
460.4493 333
460.4494 333
460.4495 333
460.4496 333
460.4497 333
460.4498 333
460.4499 333
460.4500 426
460.4501 454
460.4502 454
460.4503 454
460.4504 454
460.4505 125
460.4506 125
460.4507 125
460.4508 125
460.4509 125
460.4510 454
460.4511 125
460.4512 125
460.4513 125
460.4514 125
460.4515 445
460.4516 125
460.4517 125
460.4520 445
460.4525 160, 161
460.4530 131
460.4531 131
460.4532 131
460.4533 131
460.4534 131
460.4535 132
460.4536 132
460.4537 132
460.4538 132
460.4539 132
460.4545 417
460.4546 417
460.4547 417
460.4548 417
460.4549 417
460.4550 417
460.4552 417
460.4555 443

Položka Strana
460.4560 443
460.4565 443
460.4570 442
460.4575 107
460.4580 107, 445
460.4585 444
460.4590 443
460.4595 444
460.4600 445
460.4605 445
460.4610 444
460.4615 443
460.4620 444
460.4625 442
460.4630 444
460.4631 444
460.4632 444
460.4635 275
460.4640 275
460.4645 288
460.4646 288
460.4647 288
460.4648 288
460.4649 288
460.4650 107
460.4655 274
460.4670 385, 417
460.4675 342, 387
460.4680 342, 387
460.4685 342, 387
460.4690 342, 387
460.4695 385
460.4696 385
460.4697 385
460.4700 386
460.4701 386
460.4702 386
460.4705 354, 384
460.4706 354, 384
460.4707 354, 384
460.4710 386
460.4720 386, 423
460.4721 386, 423
460.4722 386, 423
460.4723 386, 423
460.4724 386, 423
460.4725 386, 423
460.4726 386, 423
460.4727 386, 423
460.4728 386, 423
460.4729 386, 423
460.4730 386, 423
460.4731 386, 423
460.4732 386, 423
460.4733 386, 423
460.4734 386, 423
460.4735 386, 423
460.4736 386, 423
460.4737 386, 423
460.4738 386, 423
460.4739 386, 423
460.4740 386, 423
460.4741 386, 423
460.4742 386, 423
460.4743 386, 423
460.4744 386, 423
460.4745 386, 423
460.4746 386, 423
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460.4747 386, 423
460.4748 386, 423
460.4749 386, 423
460.4750 386, 423
460.4751 386, 423
460.4752 386, 423
460.4753 386, 423
460.4755 390, 417
460.4760 304, 391
460.4761 304, 391
460.4762 304, 391
460.4763 304, 391
460.4764 304, 391
460.4765 304, 391
460.4766 304, 391
460.4770 390, 426
460.4780 465
460.4785 385
460.4790 353, 384
460.4795 385
460.4800 358, 389
460.4810 358, 389
460.4815 385
460.4820 386
460.4825 465
460.4830 390, 425
460.4831 390, 426
460.4832 390, 426
460.4833 390, 426
460.4835 386, 425
460.4836 386, 425
460.4837 386, 425
460.4838 386, 425
460.4839 386, 425
460.4840 386, 425
460.4845 384
460.4850 386, 465
460.4855 386, 465
460.4860 391, 424
460.4861 391, 424
460.4862 391, 424
460.4863 391, 424
460.4864 391, 424
460.4865 391, 424
460.4870 390
460.4875 385
460.4876 385
460.4877 385
460.4878 385
460.4879 385
460.4880 385
460.4881 385
460.4882 385
460.4883 385
460.4884 385
460.4885 304, 385, 387
460.4886 304, 385, 387
460.4887 304, 385, 387
460.4888 304, 385, 387
460.4889 304, 385, 387
460.4890 304, 385, 387
460.4891 304, 385, 387
460.4892 304, 385, 387
460.4893 304, 385, 387
460.4894 304, 385, 387
460.4895 304, 385, 387
460.4900 385, 417
460.4905 391, 424

Položka Strana
460.4915 426
460.4920 426
460.4925 386
460.4933 345, 387
460.4936 345, 387
460.4938 345, 387
460.4939 345, 387
460.4940 345, 387
460.4943 345, 388
460.4944 345, 388
460.4945 345, 388
460.4946 343, 388
460.4951 389
460.4952 389
460.4953 389
460.4954 389
460.4955 389
460.4956 389
460.4957 389
460.4958 390
460.4959 390
460.4960 390
460.4961 390
460.4965 369, 390
460.4970 369, 390
460.4975 369, 390
460.4980 390, 425
460.4985 304
460.4990 304, 391
460.4991 304, 391
460.4992 391
460.4993 391
460.4994 391
460.4995 391
460.4996 391
460.4997 391
460.5055 407
460.5060 418
460.5061 418
460.5062 418
460.5065 423
460.5066 423
460.5067 423
460.5068 423
460.5069 423
460.5070 423
460.5071 423
460.5072 423
460.5073 423
460.5074 423
460.5076 423
460.5077 423
460.5078 423
460.5079 423
460.5080 423
460.5081 423
460.5082 423
460.5083 423
460.5084 423
460.5085 102, 427
460.5086 102, 427
460.5087 102, 427
460.5088 102, 427
460.5089 102, 427
460.5090 102, 427
460.5095 104, 427
460.5210 150
460.5211 150

Položka Strana
460.5212 162
460.5215 441
460.5216 441
460.5217 442
460.5218 446
460.5219 446
460.5220 282, 448, 499
460.5230 282, 448, 499
460.5245 104
460.5250 268
460.5251 268
460.5255 277, 488
460.5260 278, 487
460.5261 278, 487
460.5262 278
460.5263 418
460.5280 438
460.5281 438
460.5282 438
460.5285 464
460.5286 464
460.5287 464
460.5288 464
460.5289 464
460.5290 424
460.5291 424
460.5292 424
460.5293 424
460.5294 424
460.5295 424
460.5296 424
460.5297 424
460.5298 424
460.5299 424
460.5302 424
460.5305 176
460.5310 176
460.5315 176
460.5316 176
460.5323 344
460.5327 344
460.5330 344
460.5333 347
460.5340 348
460.5341 348
460.5342 348
460.5345 348
460.5352 348
460.5355 348
460.5356 348
460.5360 349
460.5361 349
460.5362 349
460.5363 349
460.5370 349
460.5371 350
460.5372 350
460.5373 350
460.5374 350
460.5375 350
460.5380 350
460.5381 350
460.5385 350
460.5386 350
460.5387 350
460.5388 350
460.5389 350
460.5390 350, 352

Položka Strana
460.5395 351
460.5396 351
460.5397 351
460.5411 350, 351
460.5412 350, 351
460.5415 351
460.5420 352
460.5421 352
460.5422 352
460.5423 352
460.5425 352
460.5426 352
460.5427 352
460.5428 352
460.5430 353, 384
460.5435 355
460.5440 355
460.5445 353
460.5450 353, 355
460.5455 353
460.5470 357
460.5471 357
460.5472 357
460.5473 357
460.5474 357
460.5475 383
460.5476 383
460.5477 383
460.5478 383
460.5480 461
460.5481 461
460.5482 461
460.5483 461
460.5484 461
460.5486 461
460.5487 461
460.5490 472, 482
460.5525 262, 478
460.5535 469, 484
460.5540 472, 485
460.5541 472, 485
460.5545 472, 485
460.5546 472, 485
460.5550 487
460.5551 487
460.5553 488
460.5600 138
460.5605 138
460.5610 135
460.5615 349
460.5620 350
460.5625 350
460.5630 350
460.5635 350
460.5645 351
460.5660 416
460.5665 104, 427
460.5670 478
460.5671 478
460.5672 478
460.5675 478
460.5676 478
460.5690 464
460.5695 310, 339, 494
460.5700 53, 292
460.5705 470, 485
5
500.1010 118

Položka Strana
500.1015 118
500.1038 269
500.1300 269
500.1301 269
500.1302 269
500.1303 269
500.1304 269
500.1305 269
500.1306 269
500.1307 269
500.1308 269
500.1309 269
500.1340 269
500.1341 270
500.1342 270
500.1345 270
500.1350 269
500.1351 269
500.1352 269
500.1353 269
500.1354 269
500.1355 269
500.1356 269
500.1357 269
500.1358 269
500.1359 269
500.1360 269
500.1361 269
500.1366 54
500.1367 54
500.1368 54
500.1369 54
500.1370 54
500.1371 54
500.1372 54
500.1373 54
500.1374 54
500.1375 54
500.1376 54
500.1377 54
500.1378 54
500.1379 54
500.1380 54
500.1381 54
500.1382 54
500.1383 54
500.1384 54
500.1385 54
500.1386 54
500.1387 54
500.1388 54
500.1389 54
500.1396 54
500.1397 54
500.1398 54
500.1399 54
500.6136 240
500.6137 240
500.6138 239
500.6139 239
500.6140 239
500.6141 239
500.6142 239
500.6143 239
500.6144 240
500.6165 241
500.7111 7
500.8000 484
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500.8002 483
500.8003 484
500.8004 483
500.8006 479
500.8007 479
500.8008 479
500.8009 479
500.8011 484
500.8015 482
500.8016 482
500.8017 482
500.8018 482
500.8019 482
500.8020 483
500.8023 482
500.8024 482
500.8030 483
500.8040 483
500.8045 483
500.8050 483
500.8055 483
500.8056 479, 496
500.8057 479, 496
500.8058 479, 496
500.8059 479, 496
500.8060 483
500.8061 479
500.8062 479
500.8076 479
500.8086 482
500.8089 482
500.8090 483
500.8093 482
500.8094 482
500.8095 482
500.8096 482
500.8097 482
500.8098 482
500.8099 482
500.8100 61, 400, 479
500.8115 483
500.8415 7, 174, 305
500.8420 60, 174, 304
500.8420-1 7, 60, 61, 305
500.8421 174, 305
500.8422 174, 305
500.8423 7, 174, 305
500.8424 7, 174, 305
500.8425 174, 305
500.8426 174, 305
500.8427 174, 305
500.8430 61, 174, 304
500.8431 7, 61, 174, 305
500.8432 7, 60, 304, 305
500.8433 174, 304, 305
500.8434 7, 61, 174, 305
500.8435 7, 61, 174, 305
500.8436 7, 61, 174, 305
500.8437 174, 305
500.8440 7, 174, 305
500.8445 7, 61, 175, 305
500.8450 7, 60, 61, 174
500.8530 16, 43
500.8531 16, 43
500.8532 16, 43
500.8533 16, 43
500.8534 16, 43
500.8536 16, 43
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500.8550 16, 43
500.8551 16, 42, 43
500.8554 16, 43
500.8556 16, 43
500.8557 16, 43
500.8558 16, 43
500.8559 16, 42, 43
500.8560 16, 43
500.8562 16, 43
500.8570 16, 43
500.8571 16, 43
500.8572 16, 43
500.8573 16, 43
500.8574 16, 43
500.8575 16, 43
500.8576 16, 43
500.8579 16, 43
500.8592 16, 43
500.8595 16, 43
503.4212 386, 416, 423
503.4228 418
503.4351 268
503.4353 268
503.4355 268
503.4357 268
503.4364 268
514.1113 120
515.0210 456
515.0305 456
515.0306 456
515.0308 456
515.0510 456
515.0610 456
515.0900 115
515.0910 115
515.0912 115
515.0913 115
515.0914 115
515.0916 115
515.0917 115
515.0919 115
515.0920 115
515.0921 115
515.0922 115, 137
515.0923 115
515.0924 115
515.0950 115
515.0958 115
515.0959 115
515.0960 115
515.0961 115
515.0962 115
515.0963 115
515.0964 115
515.0965 115
515.0966 115
515.0967 115
515.1004 166
515.1019 136
515.1021 137
515.1022 137
515.1024 137
515.1182 455
515.1183 455
515.1184 455
515.1191 455
515.1192 455
515.1193 455
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515.1194 455
515.1216 68
515.1218 48
515.1243 49, 467
515.1247 49, 467
515.1248 49, 467
515.1249 49, 467
515.1285 49, 467
515.1295 30
515.1305 14
515.1308 14
515.1310 13
515.1311 13
515.1312 13
515.1313 13
515.1314 13
515.1324 454
515.1327 454
515.1330 454
515.1332 454
515.1333 454
515.1334 454
515.1336 454
515.1338 454
515.1341 454
515.1366 49, 467
515.1368 49, 467
515.1369 49, 467
515.1372 455
515.1373 455
515.1375 455
515.1376 455
515.1377 455
515.1378 455
515.1379 455
515.1381 455
515.1424 454
515.1427 454
515.1430 454
515.1432 454
515.1433 454
515.1434 454
515.1436 454
515.1438 454
515.1441 454
515.1461 459
515.1462 459
515.1463 459
515.1464 459
515.1465 459
515.1466 459
515.1467 459
515.1468 459
515.1469 459
515.1724 455
515.1727 455
515.1730 455
515.1732 455
515.1733 455
515.1734 455
515.1736 455
515.1738 455
515.1741 455
515.1750 344
515.1755 344
515.1760 344
515.1765 344
515.1770 344
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515.1775 344
515.1780 344
515.1785 344
515.1790 344
515.1795 344
515.1798 455
515.1799 455
515.1804 455
515.1806 455
515.1807 455
515.1824 455
515.1827 455
515.1830 455
515.1833 455
515.1834 455
515.1836 455
515.1838 455
515.1841 455
515.1855 267
515.1891 344
515.1892 344
515.1893 344
515.1894 344
515.1895 344
515.1896 344
515.1897 344
515.1898 344
515.1901 500
515.1902 500
515.1903 500
515.1904 500
515.1905 152, 463
515.1906 501
515.1907 500, 501
515.1908 500
515.1909 43
515.1911 50
515.1912 500, 501
515.1915 501
515.1916 501
515.1917 501
515.1918 501
515.1919 44, 490
515.1920 152, 463
515.1921 500
515.1923 44
515.1930 500
515.1950 152, 463
515.1960 463
515.1970 464
515.1975 413
515.1980 50
515.1983 50
515.1985 413
515.1986 50
515.2005 134
515.2006 134
515.2007 134
515.2008 134
515.2009 134
515.2010 134
515.2124 455
515.2127 455
515.2130 455, 459, 460
515.2132 455, 459, 460
515.2133 455, 459, 460
515.2134 455
515.2136 455
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515.2138 455, 459
515.2141 455
515.3061 48
515.3066 48
515.3095 50
515.3101 39
515.3102 39
515.3183 321
515.3198 44
515.3361 491
515.3362 491
515.3534 12
515.3535 12
515.3536 12
515.3549 47, 433
515.3551 47, 434
515.3552 47, 434
515.3553 47, 434
515.3559 310, 369, 493
515.3560 310, 369, 493
515.3561 310, 369, 493
515.3569 412
515.3570 412
515.3571 412
515.3574 412
515.3575 412
515.3576 412
515.3579 412
515.3580 412
515.3581 412
515.3880 306, 335, 370
515.3881 306, 335, 370
515.3882 306, 335, 370
515.3884 306, 336, 371
515.3885 306, 335, 370
515.3886 306, 335, 370
515.3887 306, 335, 370
515.3888 306, 335, 370
515.3889 306, 335, 370
515.3900 309, 338, 492
515.3925 338, 368, 492
515.3961 306, 336, 371
515.3962 306, 336, 371
515.3963 306, 336, 371
515.3964 307, 336, 371
515.3965 307, 336, 371
515.3966 307, 336, 371
515.3967 307, 336, 371
515.3968 307, 336, 371
515.3969 307, 336, 371
515.4104 40
515.4105 40
515.4106 40
515.4880 307, 336, 371
515.4881 307, 336, 371
515.4882 307, 337, 372
515.4883 307, 337, 372
515.4884 307, 337, 372
515.4885 308, 337, 372
515.4886 308, 337, 372
515.5056 172
515.5057 172
515.5071 46
515.5072 46
515.5073 46
515.5074 46
515.5075 46
515.5081 46
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515.5082 46
515.5083 46
515.5084 46
515.5085 46
515.5086 46
515.5087 46
515.5093 406
515.5094 406
515.5095 406
515.5096 406
515.5097 406
515.5101 45, 46, 408
515.5102 45, 46, 408
515.5103 45, 46, 408
515.5110 47
515.5111 47
515.5112 46, 47, 408
515.5113 46, 47, 408
515.5114 46, 47
515.5115 46, 47
515.5116 46, 47
515.5117 46, 47
515.5118 46, 47
515.5119 46, 47
515.5120 45, 408
515.5121 46, 408
515.5122 45, 46, 408
515.5123 45, 46, 408
515.5124 45, 46, 408
515.5126 45, 46, 408
515.5127 45, 46, 408
515.5128 45, 46, 408
515.5129 45, 46, 408
515.5410 44
515.5415 44
515.5420 45
515.5430 48
515.5431 48
515.5432 48
515.5433 48
515.5434 48
515.5435 12, 468
515.5436 48
515.5437 48
515.5438 48
515.5440 47
515.5445 48, 467
515.5450 406
515.5451 406
515.5465 12
515.5475 172
515.5520 11, 468
515.5525 12
515.5530 44
515.5535 45
515.5540 45
515.5545 32
515.5550 172
515.5555 172
515.5560 172
515.5570 46
515.5580 46
515.5590 45, 408
516.1150 459
516.1151 459, 460
516.1152 459
516.1153 459
516.1155 460
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516.1156 459
516.1157 460
516.1180 460
516.1181 460
516.1182 460
516.1184 460
516.1185 460
516.1186 460
516.1187 460
516.1188 460
516.1191 114, 140
516.1192 114
516.1193 114
516.1194 114
516.1195 114, 140
516.1196 114, 140
516.1412 114, 458
516.1422 114, 458
516.1432 114, 458
516.1442 458
516.1472 458
516.1482 458
516.1490 458
516.1493 458
516.1495 458
516.3510 459
516.3515 459
516.3520 459
516.3525 459
516.3530 459
516.3535 459
516.3540 459
516.3545 459
516.3550 459
516.3555 459
516.3700 460
516.3705 460
516.5150 458
516.5151 458
516.5152 458
516.5153 458
516.5154 458
516.5155 458
516.5156 458
516.5157 458
516.5158 458
516.5159 458
516.5160 458
517.0252 101
517.0253 101
517.0254 101
517.0255 101
517.0257 101
517.0258 101
517.0260 101
517.0261 101
517.0263 101
517.0264 101
517.0265 101
517.0266 101
517.0267 101
517.0268 101
517.0269 101
517.0271 101
517.0272 101
517.0908 418
517.0914 418
517.0925 418
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517.0926 418
517.1180 156
517.1181 156
517.1182 156
517.1183 156
517.1184 156
517.1185 156
517.1186 156
517.1187 156
517.1302 343
517.1303 343
517.1304 343
517.1305 343
517.1312 343
517.1313 343
517.1314 343
517.1315 343
517.9150 103
517.9151 103
517.9152 103
517.9153 103
517.9154 103
517.9155 103
517.9156 103
517.9157 103
517.9158 103
517.9169 103
517.9170 103
517.9171 103
517.9172 103
517.9173 103
517.9174 103
517.9175 103
517.9176 103
517.9177 103
517.9178 103
517.9179 103
517.9180 103
517.9181 103
517.9182 103
517.9244 101
517.9247 101
517.9248 101
517.9251 101
517.9252 101
518.0350 102
518.0360 102
518.0370 102
518.0378 101
518.0379 101
518.0380 101
518.0381 101
518.0382 101
518.0383 101
518.0384 101
518.0387 101
518.0389 101
518.0391 101
518.0392 101
518.0393 101
518.0800 267
518.0821 267
518.0822 267
518.0823 267
518.0824 267
518.0825 267
518.0826 267
518.0827 267
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518.0828 267
518.0830 267
518.0840 457
518.0850 167
518.0852 167
518.0853 167
518.0856 167
518.0857 167
518.0859 167
518.0970 457
518.0971 457
518.0972 457
518.0973 457
518.0974 457
518.0975 457
518.0976 457
518.0977 457
518.0978 457
518.0979 457
518.0981 457
518.1155 456
518.1156 456
518.1157 456
518.1158 456
518.1159 456
518.1161 456
518.1162 456
518.1163 457
550.1001 396
550.1022 396
550.1023 396
550.1035 491
550.1040 129, 149, 184
550.1041 129, 149, 184
550.1042 129, 149, 184
550.1045 59, 129, 401
550.1046 59, 401, 402
550.1047 59, 401, 402
550.1048 59, 401, 402
550.1049 59, 401, 402
550.1060 129, 184, 401
550.1070 59, 185, 402
550.1071 59, 185, 402
550.1072 59, 185, 402
550.1073 59, 185, 402
550.1074 59, 185, 402
550.1075 59, 185, 402
550.1080 129, 149, 184
550.1081 129, 149, 184
550.1082 129, 149, 184
550.1083 129, 149, 184
550.1084 129, 149, 184
550.1085 129, 149, 184
550.1086 129, 149, 184
550.1165 181
550.1180 182
550.1181 182
550.1182 181, 182
550.1183 50, 185, 502
550.1190 181
550.1191 181
550.1192 182
550.1195 182
550.1196 182
550.1197 182
550.1198 182
550.1241 71
550.1285 70, 176, 498
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550.1289 176
550.1290 70, 191, 498
550.1331 185
550.1332 185
550.1333 185
550.1334 185
550.1410 182
550.1421 182
550.1422 182
550.1423 182
550.1424 182
550.1426 182
550.1427 182
550.1428 182
550.1454 182
550.1501 200
550.1503 200
550.1504 200
550.1645 194
550.1646 194
550.1648 193
550.1649 194
550.1680 190
550.1681 189
550.1682 189
550.1683 189, 494
550.1685 193
550.1686 189
550.1687 189
550.1690 193
550.1701 189, 494
550.1705 190
550.1706 190
550.1712 196
550.1720 196
550.1721 196
550.1723 190
550.1725 196
550.1745 195
550.1751 195
550.1752 195
550.1753 195
550.1754 195
550.1755 195
550.1756 195
550.1757 195
550.1758 195
550.1759 195
550.1820 197
550.1825 197
550.1850 197
6
605.0003 272
605.0005 363
605.0113 272
605.0115 363
605.0403 272
605.0405 363
605.0503 272
605.0505 363
610.3350 42
610.3351 42
610.3399 42
615.5101 273
620.0101 271
620.0102 271
620.0103 271
620.0104 271
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620.0105 271
620.0106 272
620.0107 272
620.0108 272
620.1701 271
620.3101 188
620.3102 188
620.3103 188
620.5201 168
620.5202 168
620.5203 168
620.5301 168
620.5302 168
625.1701 271
630.0022 123
630.1101 272
630.1701 271
640.0010 169, 304, 326
640.0020 169, 327, 375
640.0030 327, 375
640.4203 272
640.4204 272
640.4205 272
660.0009 288
660.0012 272
660.0013 272
660.0014 289
660.0101 273
660.0102 273
660.0103 273
660.0104 273
660.0105 273
660.0106 272, 273, 289
660.0107 273
660.0108 273
660.0109 272, 273, 289
660.0111 273
660.0112 273
660.0113 273
660.0114 272, 273, 289
660.0115 273
660.0116 272, 273, 289
660.0117 273
660.0118 273
660.0119 272, 273, 289
660.0121 273
660.0122 272, 273
660.0123 273
660.0124 273
660.0125 272, 273
660.0126 273
660.0127 273
660.0128 272, 273
660.0129 288
660.0131 288
660.0132 288
660.0133 288
660.0134 288
660.0135 288
660.0136 288
660.0137 288
660.0138 288
660.0139 288
660.0141 288
660.0501 15, 273, 289
660.0502 15, 273
660.0503 15, 273
660.0504 15, 273
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660.0505 15, 273
660.0601 272, 273, 289
660.0602 272, 273
660.0603 273
660.0605 272, 273
670.0060 315
670.0061 315
670.0062 315
670.0063 315
670.0091 338
670.0092 338
670.0093 338
670.0094 338
670.0095 338
670.0101 315
670.0102 315
670.0103 315
670.0104 315
670.0105 315
670.0106 315
670.0111 318
670.0121 318
670.0122 318
670.0131 318
670.0141 319
670.0151 319
670.0201 53, 319
670.0211 168
670.0221 168
670.0231 118
670.0232 118
670.0233 118
670.0241 118
670.0255 119
670.0256 119
670.0257 119
670.0258 119
670.0259 119
670.0263 119
670.0264 119
670.0266 119
670.0267 119
7
700.1100 272
700.1100-10 273
700.1100-11 273
700.1100-2 273
700.1100-3 273
700.1100-4 272
700.1100-5 272
700.1100-6 273
700.1100-7 273
700.1100-8 273
700.1100-9 273
700.1140 273
700.1150 122, 123
700.1151 123
700.1152 123
700.1155 395
700.1160 123
700.1161 123
700.1162 123
700.1163 123
700.1164 188, 394
700.1165 188, 394
700.1166 188, 394
700.1167 188
700.1168 188
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700.1169 188
700.1170 123
700.1178 395
700.1179 394, 395
700.1180 122
700.1181 122
700.1182 122
700.1183 122
700.1184 122
700.1185 394
700.1189 395
700.1190 188, 394
700.1191 395
700.1192 395
700.1193 394
700.1194 395
700.1195 188
700.1196 190
700.1197 188
700.1198 395
700.1232 396
700.1233 396
700.1234 396
700.1235 396
700.1236 396
700.1237 396
700.1238 396
700.1239 396
700.1240 396
700.1241 396
700.1242 395, 396
700.1243 396
700.1244 396
700.1245 395
700.1246 395
700.1247 395
700.1248 395
700.1277 130
700.1278 130
700.1279 130
700.1280 130
700.1281 130
700.1282 130
700.1283 130
700.1284 130
700.1285 130
700.1286 130
700.1287 130
700.1288 130
700.1289 130
700.1290 130
700.1291 130
700.1292 130
700.1293 130
700.1294 130
700.1295 130
700.1296 130
700.1297 130
700.1298 130
700.1299 130
700.1300 273
700.1311 273
700.1312 273
700.1313 273
700.1314 273
700.1315 273
700.1316 273
700.1348 308, 337, 372
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700.1349 308, 337, 372
700.1350 308, 337, 372
700.1351 308, 337, 372
700.1352 308, 337, 372
700.1353 308, 337, 372
700.1354 308, 337, 372
700.1355 308, 337, 372
700.1356 308, 337, 372
700.1357 308, 337, 372
700.1358 308, 337, 372
700.1359 308, 337, 372
700.1360 308, 337, 372
700.1361 308, 337, 372
700.1362 308, 337, 372
700.1363 308, 337, 372
700.1364 308, 337, 372
700.1365 308, 337, 372
700.1366 308, 337, 372
700.1367 308, 337, 372
700.1368 308, 337, 372
700.1369 308, 337, 372
700.1370 308, 337, 372
700.1371 308, 337, 372
700.1372 308, 337, 372
700.1373 308, 337, 372
700.1374 308, 337, 372
700.1375 308, 337, 372
700.1376 308, 337, 372
700.1377 308, 337, 372
700.1378 308, 337, 372
700.1379 308, 337, 372
700.1380 308, 337, 372
700.1381 308, 337, 372
700.1382 308, 337, 372
700.1383 308, 337, 372
700.1384 308, 337, 372
700.1385 308, 337, 372
700.1386 308, 337, 372
700.1387 308, 337, 372
700.1388 308, 337, 372
700.1389 308, 337, 372
700.1390 308, 337, 372
700.1391 308, 337, 372
700.1392 308, 337, 372
700.1393 308, 337, 372
700.1394 308, 337, 372
700.1395 308, 337, 372
700.1396 308, 337, 372
700.1397 308, 337, 372
700.1398 308, 337, 372
700.1399 308, 337, 372
700.1400-1 296, 297, 329
700.1411 15
700.1415 15, 464
700.1421 15
700.1423 15, 464
700.1424 15
700.1425 15, 464
700.1428 15
700.1430 15
700.1445 17
700.1457 17
700.1475 15
700.1489 22
700.1490 22, 23
700.1491 22, 23
700.1520 118
700.1521 118
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700.1522 118
700.1523 118
700.1524 118
700.1525 118
700.1526 118
700.1527 118
700.1550 294, 321, 380
700.1550-34 294, 321, 373
700.1550-36 294, 321, 373
700.1550-38 294, 321, 373
700.1550-40 294, 321, 373
700.1550-42 294, 321, 373
700.1550-44 294, 321, 373
700.1550-46 294, 321, 373
700.1550-48 294, 321, 373
700.1550-50 294, 321, 373
700.1550-52 294, 321, 373
700.1550-54 294, 321, 373
700.1550-56 294, 321, 373
700.1550-58 294, 321, 373
700.1550-60 294, 321, 373
700.1550-62 294, 321, 373
700.1550-64 294, 321, 373
700.1550-66 294, 321, 373
700.1550-68 294, 321, 373
700.1550-70 294, 321, 373
700.1550-72 294, 321, 373
700.1550-75 294, 321, 373
700.1550-80 294, 321, 373
700.1551 294, 321, 373
700.1551-01 294, 321, 373
700.1551-02 294, 321, 373
700.1552 294, 321, 373
700.1552-01 294, 321, 373
700.1552-02 294, 321, 373
700.1553 294, 321, 373
700.1553-01 294, 321, 373
700.1553-02 294, 321, 373
700.1554 294, 321, 373
700.1554-01 294, 321, 373
700.1554-02 294, 321, 373
700.1555 294, 321, 373
700.1556 294, 321, 373
700.1700 294, 322, 373
700.1701 293, 322, 323
700.1702 293, 322, 323
700.1703 322, 323, 324
700.1704 322, 324, 328
700.1706 293, 322, 373
700.1707 293, 322, 373
700.1708 293, 322, 373
700.1709 293, 322, 373
700.1710 293, 322, 323
700.1711 293, 322, 323
700.1712 322, 323, 324
700.1713 322, 323, 324
700.1714 294, 322, 373
700.1715 294, 322, 373
700.1716 294, 322, 373
700.1717 294, 322, 373
700.1718 294, 322, 373
700.1719 294, 322, 373
700.1720 294, 322, 373
700.1721 294, 322, 373
700.1722 294, 322, 373
700.1723 294, 322, 373
700.1724 294, 322, 373
700.1725 294, 322, 373
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700.1726 294, 322, 373
700.1727 294, 322, 373
700.1728 294, 322, 373
700.1729 294, 322, 373
700.1730 294, 322, 373
700.1731 294, 322, 373
700.1732 294, 322, 373
700.1733 294, 322, 373
700.1735 295, 322, 374
700.1738 276
700.1739 276
700.1740 276
700.1742 276
700.1743 276
700.1744 276
700.1750 301, 324, 329
700.1751 301, 324, 329
700.1751-1 301, 329
700.1751-2 301, 329
700.1754 301, 330
700.1755 301, 330
700.1756 301, 330
700.1757 301, 330
700.1758 301, 330
700.1759 301, 330
700.1760 294, 321, 373
700.1770 276
700.1780 301, 330
700.1781 301, 330
700.1782 301, 330
700.1783 301, 330
700.1785 297, 324
700.1786 297, 324
700.1787 297, 324
700.1788 297, 324
700.1789 297, 324
700.1790 297, 324
700.1790-2 297, 325
700.1791 297, 324
700.1792 297, 324, 325
700.1793 297, 324, 325
700.1796 297, 324
700.1800 295, 322, 374
700.1800-01 322, 323, 374
700.1800-02 322, 323, 374
700.1800-03 322, 323, 374
700.1800-04 322, 323, 374
700.1800-05 322, 323, 374
700.1800-06 322, 323, 374
700.1800-07 322, 323, 374
700.1800-08 322, 323, 374
700.1800-09 322, 323, 374
700.1800-10  322, 323, 374
700.1800-11  322, 323, 374
700.1800-12 322, 323, 374
700.1800-13 322, 323, 374
700.1800-14 322, 323, 374
700.1800-15 322, 323, 374
700.1800-16 322, 323, 374
700.1800-17 293, 321, 322
700.1800-18 322, 323, 374
700.1800-19 293, 321, 322
700.1800-20 322, 323, 374
700.1800-21 322, 323, 374
700.1800-22 322, 323, 374
700.1800-23 322, 323, 374
700.1800-24 322, 323, 374
700.1800-25 322, 323, 374
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700.1800-26 322, 323, 374
700.1800-27 322, 323, 374
700.1800-28 322, 323, 374
700.1800-29 322, 323, 374
700.1800-30 322, 323, 374
700.1800-31 322, 323, 374
700.1800-32 322, 323, 374
700.1805 295, 322, 374
700.1810 296, 323, 374
700.1821 296, 323, 375
700.1823 296, 323, 375
700.1825 296, 323, 375
700.1827 296, 323, 375
700.1829 296, 323, 375
700.1831 296, 323, 375
700.1850 302
700.1851 302
700.1852 302
700.1853 302
700.1854 302
700.1855 302
700.1856 302
700.1857 302
700.1858 302
700.1859 302
700.1860 302
700.1861 302
700.1862 302
700.1863 302
700.1864 302
700.1865 302
700.1866 302
700.1867 302
700.1868 302
700.2183 424
700.2355 293, 321
700.2356 293, 321
700.2357 293, 321
700.2358 293, 321
700.2359 293, 321
700.2361 293, 321
700.2362 293, 321
700.2363 293, 321
700.2364 293, 321
700.2365 293, 321
700.2366 293, 321
700.5001 429, 441
700.5002 429, 441
700.5005 441
700.5006 441
700.5008 429, 441
700.5610 318
700.5615 318
700.5620 318
700.5625 318
700.5630 318
8
800.0015 477
800.0020 63, 477
800.0021 63, 477
800.0030 63, 477
800.0031 63, 477
800.0150 454, 498
800.0151 454, 498
800.0156 454, 498
800.0158 497
800.0160 497
800.0190 454, 497
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800.0960 400, 478
865.0020 477
890.0001 63, 476
890.0006 63
899.0004 478
9
903.1010 49
903.1011 49
903.1012 49
903.1013 49
903.1016 49
903.1017 49
903.1040 43
903.1041 43
903.1042 43
907.2170 128, 148, 409
907.2184 211
907.2185 212
907.2186 212
907.2187 212
907.2188 212
907.2200 128, 148, 409
907.2201 128, 148, 409
907.2202 128, 148, 409
907.2203 127, 148, 409
907.2204 127, 128, 409
907.2205 127, 128, 148
907.2210 127, 148, 410
907.2211 127, 148, 409
907.2212 127, 148, 409
907.2213 127, 148, 409
907.2214 127, 148, 409
907.2215 127, 148, 406
907.2230 127, 149, 410
907.2231 127, 149, 410
907.2232 127, 149, 410
907.2233 127, 149, 410
907.2234 127, 149, 410
907.2237 128, 147, 384
907.2240 128, 408
907.2242 128, 408
907.2261 49
907.2262 49
907.2263 49
907.2264 49
907.2265 49
907.2266 127, 149, 410
907.2267 127, 149, 410
907.2268 127, 149, 410
907.2270 127, 149, 410
907.2280 128, 148, 411
907.2281 128, 148, 411
907.2282 128, 148, 411
907.2285 128, 148, 411
911.0953 136
911.0954 117
911.1085 344
911.1086 344
911.1087 344
911.1088 344
911.1089 344
911.1090 344
911.1091 344
911.1092 344
911.1175 72, 84, 94, 144
911.1176 72, 84, 94, 144
911.1177 72, 84, 94, 144
911.1178 72, 84, 94, 144
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911.1180 72, 84, 94, 144
911.1313 117
911.1314 117
911.1317 117
911.1319 117
911.1322 117
911.1324 117
911.1327-240 117
911.1340 117
911.1341 117
911.1342 117
911.1343 117
911.1344 117
911.1345 117
911.1346 117
911.1348 117
911.1350 117
911.1351 117
911.1352 117
911.1353 117
911.1354 117
911.1355 117
911.1356 117
911.1359 116, 117
911.1391 117
911.1392 117
911.1393 117
911.1394 117
911.1395 116
911.1470 156, 183
911.1480 183
911.1593 117
911.1594 117
911.1596 117
911.1597 117
911.1624-300 117
911.1632 117
911.1635 117
911.1685 117
911.1701 117
911.1702 117
911.1703 117
911.1704 117
911.1705 117
911.1706 117
911.1707 117
911.1708 117
911.1709 117
911.1921 117
911.1922 117
911.1923 117
911.1924 117
911.1925 117
911.1926 117
911.1937 117
911.1938 117
911.1939 117
911.1940 116, 117
911.1941 117
911.1942 116, 117
911.1960 117
911.1961 117
911.1963 117
911.1970 116, 117
911.1972 116, 117
911.1974 117
911.1980 117
911.1993 117
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911.1994 117
911.1995 116, 117
911.1996 116, 117
911.1997 116, 117
911.3101 116
911.3102 116
911.3103 116
911.3104 116
911.3106 116
911.3120 116
911.3121 116
911.3122 116
911.3123 116
911.3124 116
911.3125 116
911.3240 116
911.3241 116
911.3242 116
911.3243 116
911.3244 116
911.3260 116
911.3261 116
911.3262 116
911.3263 116
911.3264 116
911.3463 419
911.3464 419
911.3465 419
911.3466 419
911.4306 116
911.4311 116
911.4312 120
911.4327 116
911.4452 116
911.4453 116
911.4460 116
911.4500 117
911.4506 117
911.4507 117
911.4508 117
911.4509 117
911.4511 117
911.4512 117
911.4513 117
911.4514 117
911.4515 117
911.4516 117
911.4517 117
911.4518 117
911.4519 117
911.4521 117
911.4522 117
911.4523 117
911.4524 117
911.4525 117
911.4526 117
911.4528 117
911.4529 117
911.4530 117
911.4531 117
911.4535 116
911.4536 116
911.4537 116
911.4538 116
911.4539 116
911.4541 116
911.4542 116
911.4543 116
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911.4544 116
911.4545 116
911.5165 116
911.5166 116
911.5167 116
911.5168 116
911.5169 116
911.5170 116
911.5171 116
911.5172 116
911.5173 116
911.5174 116
911.5175 116
911.5176 116
911.5177 116
911.5178 116
911.8100 9, 270
911.8101 9, 270
911.8102 9, 270
911.8103 9, 270
911.8104 9, 270
911.8105 57, 398
911.8106 55, 57, 58, 398
911.8107 55, 57, 58, 398
911.8108 57, 58, 398
911.8109 57, 58, 398
911.8110 57, 58, 398
911.8111 57, 58, 398
911.8115 466
911.8116 413
911.8117 413
911.8118 59
911.8119 399
911.8120 57, 397
911.8121 56, 57, 58, 397
911.8122 56, 57, 58, 397,
911.8123 56, 57, 58, 397
911.8124 57, 58, 397
911.8125 57, 58, 397
911.8126 128, 405, 406
911.8127 128, 409
911.8127-1 408
911.8128 409
911.8130 409, 466
911.8131 409, 466
911.8132 409, 466
911.8133 409, 466
911.8134 409, 466
911.8138 58, 399
911.8139 58, 399
911.8140 58, 399
911.8141 58, 399
911.8142 58, 399
911.8143 464
911.8144 464
911.8145 464
911.8146 464
911.8147 464
911.8150 54, 405
911.8160 58, 399
911.8170 464
911.8175 10, 270, 314
911.8176 9, 10, 270, 314
911.8177 9, 10, 270, 314
911.8178 9, 10, 270, 314
911.8179 9, 270, 314
911.8180 464
911.8185 10, 271, 314
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911.8186 10, 314, 434
911.8187 10, 314, 434
911.8188 10, 314, 434
911.8190 56
911.8191 55, 56
911.8192 55, 56
911.8193 55, 56
911.8194 55, 56
911.8195 56
911.8199 464
911.8205 58, 398
911.8210 58, 399
911.8211 58, 399
911.8212 58, 399
911.8213 58, 399
911.8214 58, 399
911.8225 56
911.8226 56
911.8227 56
911.8228 56
911.8410 10, 314, 434
911.8411 10, 314, 434
911.8412 10, 314, 434
911.8413 10, 314, 434
911.8414 10, 314, 434
911.8415 10, 314, 434
913.1210 102, 156
913.1211 102, 156
913.1212 102, 156
913.1213 102, 156
913.1214 102, 156
913.1215 102, 156
913.1216 102, 156
913.1249 121
913.1250 121
913.1252 121
913.1253 121
913.1255 121
913.1300 103, 158, 428
913.1301 103, 158, 428
913.1302 103, 158, 428
913.1303 103, 158, 428
913.1304 103, 158, 428
913.1305 103, 158, 428
913.1306 103, 158, 428
913.1307 103, 158, 428
913.1308 103, 158, 428
913.1309 103, 158, 428
913.1310 103, 158, 428
913.1321 105, 158
913.1322 106, 158
913.1323 106, 158
913.1324 106, 158
913.1325 106, 158
913.1326 106, 158
913.1327 106, 158
913.1328 106, 158
913.1329 106, 158
913.1330 106, 158
913.1331 106, 158
913.1408 121, 122
913.1410 121, 122
913.1412 121, 122
913.1413 121
913.1450 121
913.1460 122
913.1461 121, 122
913.1462 121, 122
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913.1463 121, 122
913.1464 121, 122
913.1465 121, 122
913.1466 121, 122
913.1467 121, 122
913.1468 121, 122
913.1469 121
913.1470 121, 122
913.1473 121, 122
913.1474 122
913.1475 122
913.3800 103
913.3810 103
913.3811 103
913.3812 103
913.3813 103
913.3814 103
913.3815 103
913.3816 103
913.3817 103
913.3818 103
913.3819 103
913.3850 122
913.3855 122
913.3858 121, 122
913.3860 121, 122
913.3861 121, 122
913.3862 121, 122
913.3863 121, 122
913.3864 121, 122
913.3865 121, 122
913.3866 121, 122
913.3867 121, 122
913.3868 121
913.3869 121, 122
913.3870 122
913.3880 121
913.3881 121
913.3882 121
913.3883 121
913.3884 121
913.3885 121
913.3886 121
913.3887 121
913.3888 121
913.3889 121
913.3890 121
913.3900 103
913.3910 103
913.3911 103
913.3912 103
913.3913 103
913.3914 103
913.3915 103
913.3916 103
913.3917 103
913.3919 103
913.3922 103
914.0003 476
914.0004 476
914.0005 476
914.0006 476
914.0008 476
914.0010 476
914.0011 476
914.0025 476
914.0026 476
914.0027 476
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914.0030 476
914.0031 476
914.0032 476
914.0035 476
914.0036 476
914.0037 476
914.0040 476
914.0041 476
914.0042 476
914.0065 21
914.0066 20
914.0067 21
914.0080 476
914.0081 476
914.0082 476
914.0083 476
914.0084 476
914.0085 476
914.0086 476
914.0087 476
914.0088 476
914.0089 476
914.0090 476
914.0091 476
914.0092 476
914.0093 476
914.0094 476
917.3897 226
917.3898 226
917.3899 225
918.1271 120
918.1801 457
918.1802 457
918.1805 457
918.3401 120
918.3403 120
918.3405 120
918.3407 120
918.3410 120
918.3415 120
918.3420 120
918.3505 120
918.3510 120
918.3515 120
918.3520 120
918.3525 120
918.3530 120
918.3535 120
960.1110 216
960.1115 7
960.1116 7
960.1117 7
960.1118 7
960.1119 7
960.1120 7
960.1121 7
960.1122 7
960.1123 7
960.1124 7
960.1125 7
960.1126 7
960.1130 216
960.1160 217
960.1161 217
960.1162 217
960.1163 217
960.1164 217
960.1165 217
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960.1166 217
960.1167 217
960.1168 217
960.1169 217
960.1170 217
960.1175 65, 502
960.1176 65, 502
960.1190 65, 502
960.1191 65, 502
960.1192 65, 502
960.1193 65, 502
960.1194 65, 502
960.1195 65, 502
960.1200 217
960.1210 217
960.1215 217
960.1255 216
960.1265 217
960.1266 217
960.1267 217
960.1268 217
970.0030 310, 339, 493
970.0070 81, 91, 110
970.0150 40
970.0230 220
970.0250 219
970.0260 184
970.0270 219
970.0280 219
970.0290 219
970.0300 220
970.0340 184
970.0360 310, 339, 493
970.0540 218
970.0570 220
970.0610 40
970.0620 40
970.0630 40
970.0730 219
970.0740 218
970.0770 81, 91, 110
970.0790 220
970.0830 81, 91, 110
970.0840 220
980.1000 411
980.1010 338, 368, 492
980.1011 338, 369, 493
980.1012 338, 369, 493
980.1013 339, 369, 493
980.1014 339, 369, 493
980.1020 338, 368, 492
980.1021 338, 368, 492
980.1070 492
980.1080 411
980.1085 293, 322, 323
980.1090  323, 373, 375
980.1095 492
980.1096 492
980.1097 492
980.1098 492
980.1100 339, 369, 493
980.1101 339, 369, 493
980.1102 339, 369, 493
980.1103 339, 369, 493
980.1104 339, 369, 493
980.1105 339, 369, 493
980.1106 339, 369, 493
980.1107 339, 369, 493
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980.1108 338, 369, 493
980.3000 411
980.3050 411
985.7000 42
985.7001 42
985.7002 42
985.7003 42
985.7019 41
985.7020 41
985.7021 41
985.7022 41
985.7026 42
985.7027 42
985.7028 42
985.7029 42
985.7034 42
985.7035 42
985.7036 42
985.7037 42
985.7038 42
985.7039 42
985.7040 42
985.7041 42
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VYBAVENÍ PRO PRÁCI S KAROSERIEMI A V INTERIÉRU

MOTOR – SYSTÉM CHLAZENÍ MOTORU

MOTOR – KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY

MOTOR – PALIVOVÉ ZAŘÍZENÍ

MOTOR – HLAVA VÁLCŮ/MOTOROVÝ BLOK

MOTOR – TURBODMYCHADLO

MOTOR – VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM

MOTOR – POMOCNÝ ŘEMEN/DYNAMO

VÝFUKOVÝ SYSTÉM/KATALYZÁTORY

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

SERVIS BATERIÍ

NÁŘADÍ NA ELEKTROINSTALACE/ELEKTRONIKU

HYBRIDNÍ NÁŘADÍ/NÁŘADÍ PRO PRÁCI S
VYSOKÝM NAPĚTÍM

PŘEVODOVKA

SPOJKA

PRUŽINY/NÁRAZNÍKY

ŘÍZENÍ A GEOMETRIE ŘÍZENÍ

NÁPRAVA

AUTOSKLA

SERVIS BRZDOVÉHO SYSTÉMU

VÝMĚNA OLEJE

MONTÁŽ KOL/PNEUMATIK

VŠEOBECNÉ NÁŘADÍ DO DÍLNY

REJSTŘÍK
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Artikel
Seite117.2373
336117.2374
336117.2375
336117.2376
336117.2377
336117.2378
336117.2379
336117.2381
336117.2382
336117.2383
336117.2384
336117.2385
336117.2386
336117.2387
336117.2388
336117.2401
333117.2402
333117.2403
333117.2404
333117.2405
333117.2406
333117.2407
333117.2408
360117.2409
360117.2411
360117.2412
345117.2413
345117.2414
345117.2415
345117.2416
345117.2417
345117.2418
345117.2419
345117.2421
345117.2422
332117.2423
332117.2424
332117.2425
332117.2426
332117.2427
332117.2428
332117.2429
332117.2431
332117.2432
332117.2433
332117.2434
341117.2435
341117.2436
341117.2437
341117.2438
341117.2439
341117.2441
341117.2442
341117.2443
341117.2444
341117.2445
341117.2446
341117.2447
341117.2448
341117.2449
341117.2451
341117.2452
341117.2453
341117.2454
337117.2455
337117.2456
337117.2457
337117.2458
337

Artikel
Seite117.2459
337117.2461
337117.2462
337117.2463
337117.2464
337117.2465
337117.2466
337117.2467
337117.2468
337117.2471
333117.2472
333117.2473
333117.2474
333117.2475
333117.2476
333117.2477
333117.2478
360117.2479
360117.2481
360117.2482
360117.2483
360117.2484
344117.2485
344117.2486
344117.2487
344117.2488
344117.2489
344117.2491
344117.2492
344117.3800
335117.3801
335117.3802

330, 334117.3803
330, 334117.3804
330, 334117.3805 172, 330, 335117.3806

330, 334117.3807
330, 334117.3808
330, 334117.3810 172, 330, 335117.3811

335117.3812
335117.3813
336117.3819
359117.3820
336117.3823
335117.3825
335117.3831
336117.3832
336117.3833
336117.3834
336117.3835
336117.3836
336117.3837
336117.3838
336117.3839
336117.3840
336117.3841
336117.3842
336117.3843
336117.3844
336117.3845
336117.3846
336117.3847
336117.3848
336117.3851
335117.3852
335117.3853
336117.3854
336

Artikel
Seite117.3855
336117.3856
336117.3857
336117.3858
336117.3859
336117.3860
336117.3861
337117.3862
337117.3863
337117.3864
337117.3865
337117.3866
337117.3867
337117.3868
337117.3869
337117.3870
337117.3871
337117.3872
337117.3873
337117.3874
337117.3875
337117.3876
337117.3877
337117.3878
337117.3881
336117.3882
336117.3883
336117.3884
336117.3885
337117.3893
337117.3894
337117.3895
337117.3901
356117.3915
357117.3916
357117.3919
332117.3920
332117.3921
332117.3922 172, 330, 335117.3930

342117.3931
342117.3932
342117.3933
342117.3934
342117.3935
342117.3936
342117.3937
342117.3938
342117.3939
342117.3940
342117.3941
342117.3942
342117.3943
342117.3944
342117.3945
342117.3960
357117.3961
357117.3962
357117.3963
357117.3964
357117.3965
357117.3966
357117.3967
357117.3968
357117.3969
357117.3970
357117.3971
357117.4201
365

Artikel
Seite117.4202
366117.4203
366117.4204
366117.4205
366117.4206
331117.4207
331117.4208
331117.4209
331117.4210
331117.4211
331117.4212
331117.4213
331117.4214
331117.4215
331117.4216
331117.4217
331117.4218
331117.4219
331117.4220
367117.4221
331117.4222
331117.4223
367117.4224
331117.4225
367117.4226
367117.4227
331117.4228
331117.4229
331117.4230
331117.4231
370117.4232
370117.4233
370117.4234
365117.4235
365117.4236
365117.4237
365117.4238
365117.4239
365117.4240
365117.4241
365117.4242
365117.4243
365117.4244
365117.4245
365117.4246
365117.4247
365117.4248
365117.4249
365117.4250
365117.4251
365117.4252
365117.4253
365117.4254
365117.4255
365117.4256
365117.4257
365117.4258
365117.4259
367117.4260
367117.4261
367117.4262
367117.4263
366117.4266
361117.4267
368117.4268
368117.4269
368117.4270
330117.4271
330

Artikel
Seite117.4272
330117.4273
356117.4275
372117.4277
352117.4278
352117.4279
352117.4280
354117.4281
353117.4282
353117.4283
353117.4284
353117.4285
353117.4286
353117.4287
353118.0010

369, 640118.0011
641118.0012
641118.0013

369, 640118.0015
231, 247118.0041

247118.0042
247118.0043
248118.0045
644118.0046
644118.0050
644118.0051
644118.0052 644, 705, 706118.0053

644118.0055
248118.0056
248118.0057
248118.0058
248118.0060

369, 640118.0065
640, 704118.0066

641118.0067
641118.0071
641118.0072
641118.0073

369, 641118.0075
641118.0076
641118.0077
641118.0078
641118.0079
641118.0086
255118.0087
255118.0088
255118.0090
642118.0091
642118.0092
642118.0118
247118.0124
247118.0130
247118.0136
247118.0142
247118.0145
642118.0146
643118.0147
643118.0148
643118.0149
643118.0150
643118.0151
643118.0152
643118.0153
643118.0160
247118.0161
247118.0162
247118.0218
247

3

Artikel Seite117.1513 331117.1514 331117.1515 331117.1516 331117.1517 331117.1518 331117.1519 331117.1521 343117.1522 331117.1523 343117.1524 331117.1526 343117.1527 331117.1530 331117.1532 331117.1533 343117.1534 343117.1535 343117.1560 359117.1601 344117.1602 344117.1603 344117.1604 344117.1605 344117.1606 344117.1607 344117.1608 358, 734117.1609 358, 734117.1610 358, 734117.1611 366117.1612 358, 734117.1613 358117.1614 358117.1615 358117.1616 358117.1617 358117.1618 358117.1619 358117.1620 358117.1621 358117.1622 366117.1623 360117.1624 360117.1625 344117.1626 360117.1627 360117.1628 360117.1629 360117.1630 255, 360117.1631 343117.1632 343117.1633 343117.1634 343117.1635 343117.1636 343117.1637 343117.1638 343117.1639 363117.1640 364117.1641 364117.1642 364117.1643 364117.1644 364117.1645 364117.1646 365117.1647 365117.1648 365117.1649 367

Artikel Seite117.1650 367117.1651 359117.1652 359117.1653 359117.1654 359117.1655 359117.1656 359117.1657 359117.1658 359117.1659 366117.1660 358117.1661 358, 740117.1662 358, 740117.1663 358, 740117.1664 358, 740117.1665 359117.1666 358117.1667 368117.1668 368117.1669 368117.1670 368117.1671 345117.1673 345117.1674 345117.1675 345117.1676 345117.1677 345117.1678 345117.1679 345117.1680 368117.1681 345117.1682 345117.1683 345117.1684 345117.1685 345117.1686 345117.1687 345117.1688 345117.1689 345117.1690 366117.1691 345117.1692 345117.1693 345117.1694 345117.1695 345117.1696 345117.1698 366117.1699 366117.1700 350117.1701 332117.1702 332117.1704 332117.1705 332117.1706 332117.1707 332117.1708 332117.1709 332117.1710 350117.1711 345117.1712 345117.1713 346, 373117.1714 346117.1715 347117.1716 347117.1717 347117.1718 347117.1719 348117.1720 332

Artikel Seite117.1721 348117.1722 348117.1723 357117.1725 332117.1726 332117.1727 332117.1728 332117.1729 332117.1730 332117.1731 332117.1732 332117.1733 332117.1734 332117.1735 337117.1736 337117.1737 337117.1738 337117.1739 337117.1740 337117.1741 337117.1742 345117.1743 344117.1744 344117.1745 344117.1746 359117.1747 359117.1748 359117.1749 359117.1750 359117.1751 359117.1752 359117.1753 359117.1754 359117.1755 359117.1756 358, 740117.1757 358, 740117.1760 351117.1762 358, 740117.1765 364117.1766 364117.1767 364117.1768 365117.1769 365117.1770 351117.1771 332117.1772 332117.1773 332117.1774 332117.1775 332117.1776 332117.1777 332117.1778 332117.1779 332117.1780 358117.1781 332117.1782 332117.1783 332117.1784 365117.1785 365117.1786 365117.1787 365117.1788 365117.1789 365117.1790 365117.1791 365117.1792 365117.1793 365117.1794 365

Artikel Seite117.1795 365117.1796 358, 734117.1797 365117.1798 365117.1799 365117.1810 381117.1810-99 381117.1820 381117.1820-99 381117.1830 380117.1830-99 381117.1840 377117.1850 338, 376117.1860 342, 377117.1870 377117.1871 380117.1872 378117.1873 352117.1875 351117.1876 334, 375117.1877 334, 375117.1878 334, 375117.1881 338, 376117.1882 338, 375117.1883 342, 377117.1885 338, 376117.1886 338, 376117.1887 339, 376117.1888 338, 376117.1889 339, 377117.2000 349117.2201 349117.2202 349117.2203 349117.2204 349117.2205 350117.2206 350117.2207 350117.2208 331117.2209 331117.2235 343117.2236 343117.2237 343117.2238 343117.2239 343117.2251 331117.2252 331117.2253 331117.2254 331117.2255 331117.2256 331117.2257 331117.2258 331117.2259 331117.2261 331117.2262 331117.2263 331117.2264 331117.2265 331117.2266 331117.2267 331117.2268 331117.2269 331117.2271 331117.2272 331117.2273 331117.2274 331117.2275 331

Artikel Seite117.2276 331117.2277 331117.2278 331117.2279 331117.2281 331117.2282 331117.2283 331117.2284 331117.2285 331117.2286 331117.2287 331117.2288 331117.2289 331117.2291 331117.2292 331117.2293 331117.2294 331117.2295 331117.2296 331117.2297 331117.2301 335117.2302 339117.2303 359117.2304 359117.2305 359117.2306 359117.2307 359117.2308 359117.2309 359117.2311 359117.2313 337117.2314 337117.2315 358, 740117.2316 358, 740117.2318 364117.2321 357117.2322 360117.2323 360117.2324 360117.2341 333117.2342 333117.2343 333117.2344 333117.2345 333117.2346 333117.2347 333117.2348 333117.2349 333117.2351 333117.2352 333117.2353 341117.2354 341117.2355 341117.2356 341117.2357 341117.2358 341117.2359 341117.2361 341117.2362 341117.2363 336117.2364 336117.2365 336117.2366 336117.2367 336117.2368 336117.2369 336117.2371 336117.2372 336
3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

i

Artikel
Seite

117.0550 344, 704

117.0551
343

117.0552
343

117.0553
343

117.0554
343

117.0555
343

117.0556
343

117.0581
343

117.0582
343

117.0583
343

117.0584
343

117.0585
343

117.0586
343

117.0587
343

117.0588
343

117.0589
343

117.0591
343

117.0592
343

117.0593
343

117.0594
343

117.0595
343

117.0600 342, 377

117.1001 172, 330, 339

117.1020
336

117.1021
336

117.1022
336

117.1023
336

117.1024
336

117.1025
336

117.1026
336

117.1027
336

117.1028
336

117.1029
336

117.1030
336

117.1031
336

117.1090
336

117.1091
336

117.1092
336

117.1093
336

117.1094
336

117.1095
336

117.1096
336

117.1097
336

117.1100 350, 704

117.1101
354

117.1102
354

117.1103
353

117.1104
351

117.1107
352

117.1108
352

117.1109
353

117.1110
350

117.1111
345

117.1112
345

117.1113
345

117.1114 345, 373, 704

117.1115
348

117.1116
348

117.1117
347

117.1118
347

117.1119
348

117.1120
348

117.1121
348

117.1122
352

117.1123
352

117.1124
352

117.1125
346

117.1126 357, 651

Artikel
Seite

117.1127 357, 651

117.1131 357, 651

117.1132 358, 740

117.1133 358, 740

117.1134 358, 740

117.1148
356

117.1151
341

117.1152
341

117.1153
341

117.1154
341

117.1155
341

117.1156
341

117.1157
341

117.1158
341

117.1159
341

117.1160
351

117.1161
341

117.1162
341

117.1163
341

117.1164
341

117.1165
341

117.1166
341

117.1168
356

117.1169
356

117.1170
351

117.1171
341

117.1172
341

117.1173
341

117.1174
341

117.1175
341

117.1176
341

117.1177
331

117.1178
331

117.1179
331

117.1181
331

117.1182
331

117.1183
357

117.1184 172, 330, 335

117.1185 172, 330

117.1187
342

117.1189
337

117.1190
337

117.1198
349

117.1200
339

117.1201
339

117.1202
340

117.1203
340

117.1204
349

117.1205
340

117.1206
352

117.1207
349

117.1208
340

117.1209
340

117.1210
340

117.1211
340

117.1212
340

117.1213
340

117.1214
340

117.1215
340

117.1216
340

117.1217
340

117.1218
340

117.1219
340

117.1220
340

117.1221
340

117.1222
340

117.1223
340

117.1224
340

Artikel
Seite

117.1225 346, 373

117.1226
340

117.1227
340

117.1228
340

117.1229
340

117.1230
340

117.1231
340

117.1232
340

117.1233
354

117.1234
348

117.1235
331

117.1236
331

117.1237
331

117.1238
331

117.1239
331

117.1240
331

117.1241
331

117.1242
331

117.1243
331

117.1244
331

117.1245
354

117.1246
354

117.1247
331

117.1248
354

117.1249
354

117.1250
330

117.1251
339

117.1252
339

117.1253
330

117.1254
330

117.1255
332

117.1256
354

117.1259
353

117.1260
353

117.1261
353

117.1262
353

117.1264
353

117.1265
357

117.1266
353

117.1268
348

117.1269
352

117.1270
353

117.1271 346, 373

117.1272 346, 373

117.1273
349

117.1274
349

117.1275
345

117.1276
345

117.1277
348

117.1278
345

117.1279
345

117.1280
346

117.1281
346

117.1282
349

117.1283
349

117.1284
349

117.1285 337, 342

117.1286
352

117.1287
352

117.1288
348

117.1289
346

117.1290
347

117.1291
347

117.1292
348

117.1293
347

117.1294
348

117.1295
354

117.1296
355

Artikel
Seite

117.1297
347

117.1298
347

117.1299
347

117.1300 172, 330, 339

117.1301 172, 330, 339

117.1302 172, 330, 339

117.1303 172, 330, 339

117.1304
355

117.1305
355

117.1306
331

117.1307
331

117.1308
331

117.1309
331

117.1310
331

117.1311
331

117.1312
331

117.1313
331

117.1314
331

117.1315
331

117.1316
331

117.1317
331

117.1318
331

117.1319
331

117.1320
355

117.1321
357

117.1322
331

117.1323
357

117.1324
331

117.1325
357

117.1326
355

117.1327
331

117.1328
355

117.1329
356

117.1330
331

117.1331
355

117.1332
331

117.1333
340

117.1334
340

117.1335
340

117.1336
340

117.1337
340

117.1338
340

117.1339
340

117.1340
340

117.1341
340

117.1342
340

117.1343
340

117.1344
340

117.1345
340

117.1346
340

117.1347
340

117.1348
340

117.1349
340

117.1350
340

117.1351
341

117.1352
341

117.1353
341

117.1354
341

117.1355
341

117.1356
341

117.1357
341

117.1358
341

117.1359
341

117.1360
356

117.1361
341

117.1362
341

117.1363
341

117.1364
341

Artikel
Seite

117.1365
356

117.1366
356

117.1367
341

117.1368
341

117.1369
341

117.1370
356

117.1371
340

117.1372
340

117.1373
340

117.1374
340

117.1375
340

117.1376
340

117.1377
340

117.1378
340

117.1379
340

117.1380
366

117.1381
340

117.1382
340

117.1383
340

117.1384
340

117.1385
340

117.1386
340

117.1387
340

117.1388
340

117.1389
340

117.1390
355

117.1391
355

117.1392
355

117.1393
355

117.1394
355

117.1395
356

117.1396
356

117.1397
354

117.1398
359

117.1399
359

117.1400 172, 330, 333

117.1401
333

117.1402 172, 330, 333

117.1403
345

117.1404
333

117.1405
333

117.1406
333

117.1407
333

117.1408
333

117.1409
333

117.1410
333

117.1411
333

117.1412
333

117.1413
333

117.1414
333

117.1415
333

117.1416
333

117.1417
333

117.1418
333

117.1419
333

117.1420
334

117.1451
333

117.1452
333

117.1453
333

117.1454
333

117.1503
361

117.1506
331

117.1507
331

117.1508
331

117.1509
331

117.1510
331

117.1511
331

117.1512
331

1

Artikel
Seite

1
100.4055

398

100.4060
386, 397

101.1000
682

101.1001
684

101.1002
684

101.2000
682

101.5000
682, 704

101.5016 682, 705, 706

101.5022
682, 704

102.1000
682

103.1000
682

103.2002
684

103.5000 682, 705, 706

103.5000i
683

103.5001
684

103.5002
684

103.5005
686

103.5007
686

103.5010
683

103.5010I
683

103.5011
684

103.5011I
684

103.5050
683, 704

103.5050i
683

104.1000
682

104.1001
684

104.2015
682

104.2016
682

104.2022
682

104.2028
682

104.5000
682

104.5002
682

104.5005
684

104.5022
682

104.5050
682

104.5054
684

104.5060
682

105.1000
687

105.1001
687

105.2000 687, 691, 704

105.3000
687

105.3001
687

105.3005
687

105.3015
687

110.1000
683, 692

110.1000i
683

110.1002
684

110.1014
683

110.1014i
683

110.1015
684

110.1016
684

111.1000
234

111.1500
234

111.2000
234

111.3000
234

111.3100
233

111.3200
233

111.3300
233

111.3400
697

111.3500
234

111.3505
234

111.3510
234

111.3515
234

111.3520
234

111.3525
234

111.3530
234

111.3535
234

Artikel
Seite

111.3540
234, 697

111.3550
234, 697

111.5100
697

111.5200
697

112.1000
234

112.1500
234

112.2000
234

113.0500
234

113.1000 234, 704, 706

113.1500 234, 692, 705

113.2000
234

113.2100
235

113.3000
234

114.0008
233

114.0010
233

114.0012
233

114.0014
233

114.0018
233

114.0024
233

114.0036
233

114.0040
235

114.0050
14

114.0051
14

114.0150
234, 696

114.0160
235, 696

114.0170
235, 696

114.0171
235, 696

115.0000
233

115.0570
241

115.0573
241

115.1000
232

115.1001
371

115.1002
372

115.1003
371

115.1004
232, 704

115.1006
372

115.1007
371

115.1010
232

115.1011
231

115.1012
231, 705

115.1013
231

115.1014
232, 372

115.1015
231

115.1016
230

115.1017
230

115.1018
230

115.1019
230

115.1020
230

115.1021 230, 705, 706

115.1022
230

115.1023
231

115.1024 231, 705, 706

115.1027
247

115.1028
231, 372

115.1029
231, 372

115.1031
238

115.1032
238

115.1033
238

115.1036
242

115.1037
242

115.1038
242

115.1052
249, 266

115.1070
241

115.1071
241

115.1072
241

115.1073
241

115.1074
241

115.1075
241

Artikel
Seite

115.1076
240

115.1077
240

115.1078
240

115.1079
240

115.1080
242

115.1081
242

115.1082
242

115.1083
242

115.1084
242

115.1085
242

115.1113
370

115.1151
239

115.1152
239

115.1171
240

115.1175
240

115.1176
240

115.1177
240

115.1178
241

115.1180
242

115.1186
249

115.1196
238

115.1197
238

115.1230
244, 373

115.1231
244, 373

115.1235
244

115.1236
244

115.1237
244

115.1238
245

115.1241
371

115.1243
371

115.1244
232, 372

115.1245
232, 372

115.1249
232, 372

115.1251
371

115.1252
371

115.1256
372

115.1314
372

115.1350
232

115.1351
232

115.1352
232

115.1361
233

115.1362
233

115.1363
233

115.1400
246, 375

115.1425
245, 373

115.1430
245, 373

115.1435
245, 374

115.1440
245, 374

115.1445
245, 374

115.1450
245, 374

115.1455
245, 374

115.1460
245, 374

115.1465
245, 374

115.1470
245, 374

115.1480
245, 374

115.1490
246, 374

115.1501
239

115.1502
239

115.1504
239

115.1505
239

115.1506
239

115.1520
246, 374

115.1521
246, 374

115.1522
246, 375

115.2000 232, 692, 706

115.2001 232, 704, 705

115.2006
239

115.2008
241

Artikel
Seite

115.2009
241

115.2010
233

115.2011
233

115.2012
233

115.2013
241

115.2014
241

115.2016
233

115.2031
239

115.2032
239

115.2033
239

115.2034
240

115.2035
240

115.2072
238

115.2076
240

115.2077
240

115.2078
240

115.2079
240

115.2101
230

115.2102
230

115.2103
230

115.2113
230

115.2201
230

115.2202
230

115.2221
230

115.2231
231

115.2232
231

115.2233
231

115.3000
232

115.3011
239

115.3012
239

115.5010
250

115.5012
250

115.5013
250

115.5014
250

115.5050
250

115.5052
249, 250

115.5053
249, 250

115.5054
249, 250

115.5055
250

115.5057
250

115.5058
250

115.5059
250

115.7000
232

115.8000
233

115.8500
233

115.8501
233

115.8502
233

115.8510
235, 696

116.0175
704

116.0185
705

116.0186
705

116.0190
704

116.0195
705

116.0196
706

116.1000 235, 696, 706

116.1002 235, 696, 706

116.1010
707, 725

116.1020
707, 726

116.1050
707, 726

116.1200 234, 696, 706

116.1300
246

116.1301
246

116.1302
246

116.1400
246

116.1401
246

116.1403
246

116.1404
246

116.1410
247

Artikel
Seite

116.1411
247

116.1412
247

116.2000
698

116.2001
698

116.2002
698

116.2012
702

116.2015
698

116.2030
698

116.2031
698

116.2032
698

116.2036
698, 699

116.2037
699

116.2039
700

116.2050
698

116.2051
698, 699

116.2054
698, 699

116.2055
698, 699

116.2056
698, 699

116.2057
698, 699

116.2059
698, 699

116.2060
698, 699

116.2065
698, 699

116.2066
699

116.2073
699

116.2080
697

116.2081 697, 698, 699

116.2086
697, 701

116.2087
697, 701

116.2088
701

116.2089
699

116.2090
699

116.2092
699

116.2093
699

116.2095
697

116.2096
697, 699

116.2097
697

116.5000 696, 704, 706

116.6000
695, 704

116.6100
695

116.6200
695

116.7000
688

117.0180
378

117.0181
378

117.0190
379

117.0195
379

117.0502
343

117.0504
343

117.0506
343

117.0508
343

117.0512
343

117.0514
343

117.0516
343

117.0518
343

117.0522
343

117.0524
343

117.0526
343

117.0528
343

117.0532
343

117.0534
343

117.0536
343

117.0538
343

117.0540
344

117.0541
343

117.0542
343

117.0543
343

117.0544
343

117.0545
343

117.0546
343

1

STRANA
4 - 65

STRANA
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