Svìrky a upínací nástroje
Magetické úhelníky
Svìrky Utility
4-in-1

Light

Economy

Standard

Rozsah: 114-521mm
Dosah: 64mm

Rozsah: 114-216mm
Dosah: 83mm

Rozsah: 165-318mm
Dosah: 121mm

Heavy Duty

Rozsah: 140-1029mm
Dosah: 140mm

Univerzální posuvné svìrky. Díky robustnímu ramenu je lze pouívat v dílnì i prùmyslových provozech. Vyuitím nástavcù V-Pad a Extender (pro 4in1
souèást balení) vytvoøíte ètyøi nástroje pro rùzné druhy pouití.
Speciálnì konstruované svìrky Ratchet a Mag Spring pro rychlé nastavení jednou rukou. Vynikají snadným ovládáním. Zajišují stabilní a silné upnutí.

Ratchet

Mag Spring

Rozsah: 216-318mm
Dosah: 121mm

Rozsah: 90-140mm
Dosah: 89mm

Monosti pouití svìrek Utility:

Nástavce a pøíslušenství pro svìrky Utility:

Klešové a èelisové svìrky
Shark

Rozsah: 127-165mm

C-Clamp

Multi-P, Reach

Expand

Pipe

Rozsah: 56-102mm
Dosah: 89mm

Rozsah: 64-102mm
Dosah: 140mm

Rozsah: 25-44mm

Rozsah: 25-64mm

Rychlá a pohotová èelisová Klešové svìrky s poplastosvìrka s aretaèním tlaèítkem vanou rukojetí pro snadné
upnutí jednou rukou.
pro super rychlé upnutí.

Unikátní reverzní klešové
Praktické klešové svìrky s
vymìnitelnými a stavitelnými svìrky pro specifické zpùsoby upnutí v rozponu.
nástavci.

Speciální klešové svìrky urèené pro svaøování trubek.

Úhlové a speciální svìrky
Joint Master

Joint Master

2Axis

3Axis

Half

Nastavitelná úhlová svìrka v Úhlové svìrky slouí k upnu- Úhlové svìrky urèené zejmé- Úhlové svìrky urèené zejmé- Svìrka k vyrovnání spojovana pro svaøování dílcù v pra- na pro svaøování dílcù v pra- ných ploch. Ideální pøi svaøorozsahu 30° - 270° pro polo- tí dílcù pro L a T spoje.
vání nádrí, desek, stìn atd.
vém úhlu ve tøech osách.
vém úhlu ve dvou osách.
hování spojovaných dílcù.
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Magnetické úhelníky a vodováhy
Adjust 1

Vypínací magnet s jedním
vypínaèem pro uchycení dílcù v úhlu 45°nebo 90°.

Adjust 2

Vypínací magnet se dvìma
nezávislými vypínaèi pro uchycení dílcù v úhlu 90°.

Adjust 2S

Vypínací stavitelný magnet
se 2 vypínaèi pro uchycení
dílcù v úhlu od 30° - 275°.

Multi A,B

Permanentní magnet slouící k uchycení a polohování
dílcù v úhlu 45°,30°,60°,90°.

Vodováhy

Magnetická vodováha pro nivelaci dilcù a ploch vzhledem
horizontální a vertikální ose.

Svaøovací a pøípravkový stùl NOMAD
Univerzální stùl pro sváøeèské a montání práce.
Mobilní, všestrannì nastavitelný, skládací.
Výška 660 - 810 mm. Sklon pracovní plochy 0°, 30°, 90°.
Koleèka pro snadnou manipulaci.
2 mm silná pracovní deska se tøemi sloty pro
uchycení upínacího náøadí.
Dva posuvné profily na hranì desky
slouící jako zaráka.

Pøíslušenství

Pøíklady aplikací
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